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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூரண்ம்!  

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுரய்ுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சரை் மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைரக்வள முத்தி பாலிப்பு.  

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக் கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்  

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் அவதமாற்றி, 

பரமபத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுரய்ுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச ்

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அவத பிரம்மவித்வதச ்பசயலாகிய சுைரக்ப்பதி பரமபத முத்திச ்பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசரந்்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதாரத்்த னன்மனத்தினர ் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசரந்்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறந்நு  

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளுவடய ஆசீரப்ாதம் ! 

  

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

 

  

பாஜைப் பபாக்கி பலன்ஜக குலுக்கிட 

னாள தாவரு னண்ணியதா முடி 

வாழும் மாதம் ஜதயா முதற் பறதிபய 

பகாளரி சாஜலயர் திருனாளபத 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்கவள, எதாரத்்த சற்சன மக்கவள, உங்கள் 

அவனைவரயும் இந்த மின்னணு சஞ்ஞிவக 

மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்சச்ி.  

 

பபாங்கலின் சிறப்வபக் கூறும் இப்பாடல் 

வகாவள அரியக்கூடிய நாளாக உள்ள ஒரு 

யுகத்தவசு பாடல். நம்வமப் பிடித்திருக்கும் 

வகாள்கவள எல்லாம் மாற்றி அஸ்தமிக்கச ்

பசய்து துகள்களாக்கி அைற்வறக் கிரகிப்பைவர 

கிரகஸ்தன், குரு, அனுக்கிரகன். 

இை்ைளவு காலமாக சூரிய ைழிபாடு, உழைர ்

திருநாள், மாட்டுப்பபாங்கல் என இருந்தைற்வற மாற்றி வகாளரி சாவலயர ்திருநாவள வத 

மாதத்தின் சிறப்பு என ஆண்டைரக்ள் எடுத்து வைத்துள்ளாரக்ள். 

 

மற்பறாரு சிறப்பாக சூரியனின் பயணம் பதன் திவசயிலிருந்து ைட திவச வநாக்கி 

மகரசங்கராந்தி எனும் மகர ராசியில் நுவழயக்கூடிய நாளாக உள்ளவத வத முதல் நாள். 

மகாரம் எனும் மகார பீடம் தசதீடவ்ச எனும் பத்தாைது தீடவ்சயாக, தமிழ் பமய் எழுத்துக்களில் 

"ம்" எனும் பத்தாைது எழுத்தாக  உள்ளது. இதன் ரகசியத்வதத் பதரிந்து பகாண்டைனின் 

ைாழ்க்வக காலக் வகாள்களன்றி காலவனத் தாண்டி ைாழக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. இை்ைளவு 

காலம் சாகும் மாதத்தில் ைாழ்ந்தைன்  உள்ளத்தில் வதக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உள்ள 

திருவிழாைாக ைரும் மாதவம ைாழும் மாதமாகிய வத என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

இத்தவன சிறப்புகவளயும் பகாண்ட ஜனைரியில் தான்,மாரக்ழி, வத என்ற மாதங்களும், 

வைகுண்ட ஏகாதசியும் உள்ளது. ஜவகுண்டம் காண வந்த தரம்ி எல்பலாரும் மமய் குண்டம் 

கண்படாம் என்று இருப்பார் அவ்வனத்பத என்ற தீரக்்கதரிசன ைாரத்்வதகளுக்கு ஏற்ப 

வைகுண்டநாதனாக சாவல ஆண்டைரக்ள் ைந்து அைதரித்த நன்னாள் மாரக்ழி மாத நிவறவு 

நாளாக உள்ளது. 

 

இத்தவன சிறப்புகவளயும் உள்ளடக்கிய இசச்ஞ்ஞிவகயில் பபாங்கல் சிறப்பு பற்றி 

ைடிவைலனும், னித்திய ைாழ்வு, ஆவிவடவயானி, அடக்கம், பபான்னடிகள், நான், மனு, வதைன் 

என்பன பற்றி வபசப் பபற்ற படவ்டதீட்டிய வைரமாக மிளிரக்ின்ற சத்துைாசச்ாரி சவபச ்

சிறப்பின் பதாகுப்பிவன நாகலிங்கமும், ைாழ்வீர ் சாவலாக மாமுதல் சாயுசய்ம் என்ற 

பாடலுடன் பதாடங்கும் ைருடப்பிறப்பு நிகழ்சச்ிவய சிைகாசி விஜயகுமாரும், 6 ஆம் வததி 

நிகழ்சச்ிவய ஜீவிதா, மற்றும் 8 ஆம் வததி நிகழ்சச்ியில், அனுக்கிரகம் நிக்கிரகம் பற்றிய 

விஷயத்வத கல்பனாவும், சிறப்பாக பதாகுத்து ைழங்கி உள்ளனர.் சிைகாசியில் நவடபபற்ற 

பபாங்கல் நிகழ்சச்ிகளும், மான்மியம் பகுதியின் வித்தில்லா வித்தின் சிறப்பும், உப்புப்பாண்ட 

உடலினுள் முசச்காதிய பசாரக்்க மத்ய பாதாளம் பற்றிய விஷயங்களும் மிக வநரத்்தியாக 

பதாகுத்து ைழங்கப் பபற்றுள்ளது. 
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இஜசக்கும் இஜச தீந்தமிைது எங்பக இன்னாள் என்பதற்வகற்ப 

ஆண்டைரக்ள் அருளிய பூங்கிளிக்கண்ணி, பூரணப் புவதயல், காலந்நாட்டிய 

காரணப்பா, இைற்றின் பாடல்கவள ராக தாளத்துடன் படிப்பதற்கான இவச 

ைகுப்பிவன லாைண்யா நடத்துைதும் மிக சிறப்பாக உள்ளது. 

 

இம்மாதத்தில் நவடபபற்ற 15 சவபகளின் இரத்தினச ்சுருக்கமாக, மக்களுக்கு ஒரு ைரமாக 

ைரும் இந்த சஞ்ஞிவகவயப் படிப்பவதாடன்றி வைதசாட்சியாக இதில் கூறப் பபற்றுள்ள 

பபாருள்கள் எப்படி எங்வக கிவடக்கும் என்ற முயற்சியுடன் வதடும் எதாரத்்த நன்மன 

மக்களுக்கு அைரக்ள் வதடுைது சத்தியமாகக் கிவடக்கும். வதடி ைரும் மக்களுக்கு 

நல்லாசிகளுடன் கூடிய ைாழ்த்துக்கள் !   

 

நமஸ்காரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

னரவர மக்களாக்கி - மக்கவளத் வதைரக்ளாக ஆக்கும் - தவடயற்ற முழு தீரத்வத உவடயவத பமய்க்கல்வி 

~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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மபாங்ஙபலா மபாங்ஙல் 

 

பகாளரி சாஜலயர ்திருனாள்:  

பாஜைப் பபாக்கிப்ப லன்ஜககு லுக்கிட 

னாள தாவரு னண்ணிய தாமுடி 

வாழும் மாதம்ஜத யாமுதற் பறதிபய 

பகாள ரிசாஜல யரத்ிரு னாளபத. 

 

சுைன்றும்ஏரப்் பின்னது உலகம் அதனால் 

உைந்தும் உைபவ தஜல.      (1031 திருக்குறள்) 

 

வத பிறந்தால் ைழி பிறக்கும் என்பது பழபமாழி. வத எனும் பசால் காலத்வத 

குறிப்பதாக உள்ளது. தமிழ் மாதங்களில் பத்தாைது மாதம் வத மாதமாகும். இம் மாதத்தின் 

முதல் நாள் பபாங்கல் திருநாளாகும். இது தமிழரக்ள் பகாண்டாடும் பாரம்பரிய திரு 

விழாைாகும். நாம் ைாழும் பூமிக்கு ஒளியாக, நமக்கு உணைாக உள்ள தாைரங்கள் 

ைளரை்தற்கு அடிப்பவட ஆதாரமாக உள்ள சூரியவனயும், பயிரக்வள விவளவிக்கும் 

உழவுத ்பதாழிவலயும், அதற்குத் துவணயாக இருக்கும் காவளகவளயும் வபாற்றி 

ைணங்கக் கூடிய  சிறப்பான நிகழ்வை பபாங்கல் பண்டிவக ஆகும். 

பபாங்கல் திருநாளானது:  1.வபாகிப் பண்டிவக   2.பபரும் பபாங்கல் 3.பசல்ைப் 

பபாங்கல் (மாட்டுப் பபாங்கல்) 4.காணும் பபாங்கல்     என பதாடரந்்து நான்கு நாட்கள் 

பகாண்டாடும் விழாைாகும். இனி அைற்றின் சிறப்புகவள ஒை்பைான்றாக காண்வபாம். 

1. பபாகிப்பண்டிஜக : வத மாதத்தின் முந்வதய நாள் அதாைது மாரக்ழி மாததத்ின் 

கவடசி நாள் வபாகி நாளாகும். இன்னாளில் அதி காவல வநரதத்ில் பவற ைாத்தியம் 

இவசத்து, வீட்டில் உள்ள வதவையற்ற பவழய பபாருடக்வள பநருப்பில் வபாட்டு எரிப்பது 

ைழக்கமாகும்.  

பஜையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்  என்ற நன்னூல் ைரிகளுக்கு ஏற்ப நாம் 

இந்த மனிதப்பிறவி எடுப்பதற்கு முன் நம் விவனகளுக்கு ஏற்ப பல பஜன்மங்களாக மாறி 

மாறி பிறந்து இப்பபாழுது இந்த மனித உடலில் குடிவயறி இருக்கிவறாம். இனிவமல் வைறு 

எந்த பிறவியும் எடுக்காமல் இருப்பதற்கு நம்முவடய பவழய விவனகவள கடக்க 

வைண்டும். விவனகவள கடக்கக்கூடிய ஓடம் வபான்றது தான் இம் மனிதஉடல். உலகில் 

உள்ள 84 லட்சம் ைவகயான உயிரினங்களில் எந்த ைலிவமயான உடல் அல்லது அழகான 

உடல்  எடுத்தாலும் நம் விவனகவள வபாக்கிக் பகாள்ள முடியவை முடியாது.  

கருப்ஜப கூடிக்க லந்நவி ஜனத்மதாடர ்

மருப்மபா தியாம்பு லமாஜய மாயபவ 

என்று ஐைணதத்ளிர ்பாடலில் ஆண்டைரக்ள் அருளியைாறு, ஒரு பமய்குருபிரான் தன் 

புதுபமாழியால் சீடனின் பாழாகிய பழ விவனகளுக்கு காரணமான மும்மலங்கவள சுட்டி 

காட்டி அைற்வற தன் ைாக்காகிய தீயில் வபாட்டு எரித்து அழிக்கிறாரக்ள். இவதவய  

மும்மலம் கருக முசச்ுடர் பதான்றும்  என்றும்   

எம்முஜடய (திரு) வாக்கு ஒரு தீ   என்றும் பதய்ைமைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.   
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என்ஜன அறிவித்து எனக்கருள் மசய்து 

முன்ஜன விஜனயின் முதஜலக் கஜளந்து   

என்று விநாயகர ்அகைலில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

பாவழப் வபாக்கி பலன் வக குலுக்கும் நாவள வபாகிப்பண்டிவக நாளாகும். தன்வன 

வதடி நாடி ைரும் யதாரத்்த னன் மனத்தினரின் விவனகவள கவளந்து பமய்ப்பலவன 

அளந்நு பகாண்டிருக்கும் பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைம் பிரம்மப் பிரகாச மமய்வழிசச்ாஜல 

ஆண்டவர்கள் திருவமனி தாங்ஙி திரு அைதாரம் பசய்த நாவள வபாகி திரு நாளாக 

இன்றும் பகாண்டாடப்பட்டு ைருகிறது. 

2. ஜத மபாங்கல் :  சூரியனின் பயணம் தடச்ணாயனத்திலிருந்து மாறி உதத்ராயனத்தில் 

பயணிக்கும் முதல் நாள் வத மாதம் பதாடக்கம் ஆகும். இதற்கு புண்ணிய காலம் என்று 

பபயர.் ஆடிப்பட்டம் வதடிப்பாரத்்து விவதத்த விவதகபளல்லாம் அறுைவடக்கு தயாராக 

இருக்கும் காலம் வத மாதமாகும். அறுைவட பசய்த பநல்லில் இருந்து புத்தரிசிவய எடுத்து 

புதுப்பாவனயில் இடட்ு, புதிய அடுப்பில் பபாங்கல் வைப்பாரக்ள்.  

வமலும் ஓரறிவு உள்ள தாைரங்களான பூமிக்கு கீழ் விவளயும் மஞ்ஞள், இஞ்ஞி, 

கிழங்கு ைவககள் மற்றும் காய் கறிகள், பழம், கரும்பு, இைற்றுடன் சரக்்கவரப் பபாங்கல் 

பசய்து பவடத்து, புதத்ாவட அணிந்து சூரிய பகைாவன ைழிபடும் நாவள பபரும் 

பபாங்கல் திருநாளாகும். 

கால சக்கரமாகிய சூரியனின் பயணதத்ிற்வகற்ப பூமியில் நிகழும் பருை 

மாற்றத்தின் மூலம் உயிரக்ள் பிறந்நு ைளரந்்து இறந்து பகாண்வட இருக்கிறது. இந்த 

சுழற்சியானது ஓயாமல் நிகழ்ந்து பகாண்வட இருக்கிறது. இவதவய பிறவிசச்ுழல் என்று 

வைதம் கூறுகிறது. சுழலாகிய பிறவிப் பபருங்கடவல கடந்தால் தான் இவறைன் திருைடி 

நிழவல அவடயமுடியும். இது தான் மனிதனின் தவலயான கடவமயாகும். 

இவதவய திருைள்ளுைர,்  

பிறவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்  

இஜறவன் அடி பசராதார்           (10)  என்று அருளியுள்ளார.் 

 

பிறப்பபன்னும் வபதவமவய நீக்கி பிறவிப் பபருங்கடவல கடக்கக் கூடிய 

ரகசியத்வத உள்ளடக்கியவத பபாங்கல் பண்டிவக திருநாளாகும். உலகில் உள்ள புற 

இருவளப் வபாக்க நகல் சூரியன் இருப்பது வபால் மனிதனின் அக உலகில் உள்ள 

அறியாவம எனும் இருவள வபாக்க இருளற்ற பமாழியுவடய ைள்ளலாகிய அசலான ஒரு 

ஞான சூரியன் இருக்கிறார.்  

இருளறு மமாழிபயார் இஜற குருவாகும்  என்று அறிவு அறி பாடத்தில் பதய்ைமைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி  

அவன் நாலாறு மாதமாய்க் குயவஜன பவண்டி  

மகாண்டு வந்தான் ஒரு பதாண்டி  

மமத்தக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் பபாட்டுஜடத்தாண்டி    

என்ற கடுபைளி சிதத்ரின் பாடலுக்வகற்ப மனித உடல் ஒரு பாவனக்கு ஒப்பாகவை 

இருக்கிறது. உடலாகிய இப் பாவனவய குரு பசான்ன ஆசனத்தில் அமரத்்தி  

குருபிரானிடம் வைண்டி அைரக்ளின் திரு  ஆலைாயூற்றிலிருந்து 

ைரக்கூடிய ஜீைத்தண்ணீவர பாவனயில் ஊற்றி, ஞானாக்கினியான  

னாததத்ீவய மூட்டினால் நம் உள்ளத்தில் னன்பனறிப் புண்ணியமான 
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பமய் உணரவ்ு மபாங்ஙபலா (ஓ) மபாங்ஙல் என்று பபாங்ஙி ைரும். இதுவை 

ஓ வண்ணம் ஆனைரக்ளின் அவடயாளம் ஆகும். 

 

நை கிரக வகாள்களின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் ைவர நாம் 

இவறைவன அறிந்து பகாள்ள முடியாது. புறத்தில் உள்ள நைகிரகங்கள் நம்மிடதத்ில் 

அசலாக இருக்கிறது. நம்வம இயக்கக் கூடிய பபாருடக்ள் அவனத்தும் நம் உடலுக்குள் 

இருந்துதான் பசயல்படுகிறது. நாள், நடச்த்திரம், நைகிரகம், ராசி நிவல, அவனத்தும் 

நம்முள் இயங்கிக் பகாண்டிருப்பவத அறியாமல் விதிைசத்தால் இவைகவள தைறாக ைழி 

நடத்துைதால் எமனிடம் மாட்டிக் பகாள்கிவறாம். ஆகவை னவகிரக பகாள் மாற்றும் னாத 

பசாதிடராகிய ஒரு பமய்குருபிரானின் அருளால், நை கிரகங்கள் மனிதனுக்கு மட்டும் ஏன் 

இருக்கிறது? எங்வக இருக்கிறது? எப்படி இருக்கிறது? என்பவத அறிந்து குருவின் 

அனுக்கிரகத்தால் அைற்வற கடந்து இவறைவன அவடய வைண்டும் என்பவத நமது 

பதய்ைமைரக்ள், பமய்ப்பபாருள் அவடக்கலப்பாவில் 

காலக்கி ரகங்ஙள் சூை்ந்நவங்பங  

பகாளரி வாளாகி னின்றவபர    எனவும் 

  

பகாள்மலிந்ந பவக்காட்ஜட யறவிழுங்ஙு மக்கினிபய 

       அருட்குருபவ எனன்பப உன்றிருப் பாதத் 

தாள்மலர்விடட்ினியகபல னகன்றாமலன் னுயிர்விடுபவன்  

       அபுசாலீ மகனும் தவங்மஙாண் மடழுந்ந பதபவ    

என்று ஞான அகைல் பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

   குருபிரான் ஞான சூரியனாக உதயம்  பசய்து   சீடரக்ளின் உள்ளத்தில் இருக்கும் 

அஞ்ஞானமாகிய மும்மலக் கிழங்வக அடிவயாடு பிடுங்கி வைரறுப்பாரக்ள். பிறகு கீழ் 

வநாக்கமாக னபுசாக பரந்து விரிந்த மனவத ஓரறிைாக மாற்றி பிரம்ம விதவ்த பசயவலப் 

பழக்கி வமல் வநாக்காக சிபதத்ாக ைளரவ்ிக்கும் தத்துை நிவலவய, வத பபாங்கல் 

தினத்தில் ஓரறிவின் ைவககளான கிழங்கு மற்றும் கரும்பு வைத்து ைணங்கும் 

நவடமுவறயாக வைத்துள்ளாரக்ள். இசப்சயவலவய பூரண ைண்ணப் பா பாடலில், 

வடஜவய னலுமமைக் மகடுமும்ம லக்கிைங்ஙு 

விடமுமு றிந்நமுதம் மஜடயுந்நிறந்நுவிடு - முளபவாபர       

என்றும் பமய்ைழினூலில், 

பசாமனதிக் கஜரயிருக்கும் கரும்பு தின்றால்  

       மசாக்குமடா வுன்றஜனயும் சுருட்டு முள்பள          

என்றும் அருளியுள்ளாரக்ள். 

இை்ைாறாக காலதவ்தயும் காலவனயும் பைல்லக்கூடிய பிரம்மாண்ட அகமிய 

பசயவல குறிக்கும் புற அவடயாளவம பபாங்கல் பண்டிவக ஆகும். இப் பபருனிவலவய 

வைத்வத மமய்வழிச ்சாஜல ஆண்டவர்கள் பகாளரி சாஜலயர் திருனாள் என்று னாமம் 

சூட்டியுள்ளாரக்ள். 

3.மசல்வப் மபாங்ஙல் (மாட்டுப் மபாங்கல்): வத மாதத்தின் இரண்டாைது நாள் மாட்டுப் 

பபாங்கல் தினமாகும்.  காவள மாடுகவள ஏரில் பூட்டி ஏர ்உழுதல் விைசாயத்தில் 

முக்கியமான பணியாகும். இதனால் இரண்டாம் நாள் காவள மற்றும் பசு 

மாடுகவள அலங்காரம் பசய்து ைணங்கி நன்றி பதரிவிப்பாரக்ள். வமலும் 

முரட்டு காவளகவள ஓட விட்டு அதன் முதுகு பகுதியில் லிங்க ைடிைாக 
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இருக்கும் திமிவலப் பிடித்து காவளவய அடக்கும் ஆண்களுக்கு பரிசுகள் ைழங்குைாரக்ள். 

மாடு என்பது மசல்வம், பசு என்பது ஜீவன், காஜள என்பது இடப வாகனம் என்று 

பபாருள். பசல்ைம் என்றால் அழியக்கூடிய பபாய்ப்பபாருள் அல்ல. அழியாத 

பமய்ப்பபாருள்தான் பசல்ைம். என்றும் அழியாத ஆசானின் ைாய்வமக்குத் தான் 

பமய்ப்பபாருள் என்று பபயர.் இவத திருைள்ளுைர ்

யாம்மமய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்ஜல எஜனத்மதான்றும்  

வாய்ஜமயின் நல்ல பிற.  (300) எனவும் 

மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிசம்சல்வம் அசம்சல்வம் 

மசல்வத்துள் எல்லாம் தஜல.   (411)  

என ஐந்து நிவலகளாக பசல்ைத்தின் உன்னதத்வத அருளியுள்ளார.் ஆசானிடத்திலிருந்து 

ைரும் தவலயான பசவிச ்பசல்ைதவ்த நாம் பருகினால் முரட்டு காவளயாக அைாவுடன் 

தாவி தரிபகட்டு ஓடி திரிந்து பகாண்டிருந்த பாச மனம் பமள்ள பமள்ள லயமாகும். பிறகு 

சூட்சக் கயிற்றால் கட்டி அவத ஓரிடத்தில் இருக்கப் பழகவைண்டும். இை்ைாறு பழகப் பழக 

மனம் வசதன்யமாக, ஜீைனாக, பசுைாக மாறிவிடும். இது தான் அழியாத ஜீவப்பரிசு. 

இதுவை அழியாத பசல்ைம். 

அறிைாகிய பசுவை ைாகனமாக பகாண்டு ஆசான் துவணவயாடு அதன் வமல் ஏறி 

சைாரி பசய்தால் பதியாகிய சிைவன தரிசவன பசய்யலாம். இவதவய திருமந்திரத்தில் 

பதிபசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றிற் 

பதியிஜனப் பபால்பசு பாசம் அனாதி 

பதியிஜனச ்மசன்றணு காப்பசு பாசம் 

பதியணு கிற்பசு பாசம் நில்லாபவ                   

என்று திருமூலர ்அருளியுள்ளார.் இதுதான் பசல்ைசச்ீர ்நபியான ஆசானின் ைாய்வமக்குள் 

ஆைது. ைாய்வமவய பைல்லும் என்பது, எமன் ைசம் இருந்த மனவதயும் உயிவரயும் மீட்டு 

எமவன பைன்று சீைவன சிைன் ைசம் ஆக்கிவைக்கும் ைல்லபமுவடயவத ஸ்ரீ 

வித்துனாயகம் உண்டாக்கி வைத்துள்ள பசயலுவடய மசல்வப் மபாங்கல் ஆகும். 

 

4. காணும் மபாங்கல்:  வத மாதத்தின் மூன்றாம் நாள் காணும் பபாங்கலாகும். இன் 

நாளில் குடும்பதினர ்அவனைரும் வகாயிலுக்கு பசன்று இவறைவன காண்பது, 

உறவினரக்வள காண்பது, பிடித்த இடங்கவள காண்பது வபான்ற பல நிகழ்வுகள் நடக்கும். 

பகாடாயிதக் கூர்- வாக்கியம் எண் – 6 : மவறபமாழி மாந்நவரப் பாரக்்கிறதுதான் 

தரிசவன. அைரக்வள அல்லாது வைறு எவதப் பாரத்த்ாலும் அது தரிசவன ஆகாது. 

பாரப்்பது தரிசவன என்றால் திருடவனத ்தரிசித்வதன், வனாயாளிவயத் தரிசித்வதன் 

என்னலாவம.  

மமய்ப்மபாருள் காண்பது அறிவு என்பது ைள்ளுைர ்ைாக்கு. ஆசானிடத்தில் ஆறாைது 

அறிவை பபற்று நம்முள் இருக்கும் பமய்ப்பபாருவள காண்பவத காணும் பபாங்கல் ஆகும். 

பகாடாயிதக் கூர்- வாக்கியம் எண் – 60:  வைதம் இருக்கிறது. ஆறாைது அறிவு இருக்கிறது. 

சூக்குமவதகம் இருக்கிறது. ஆகவை, உனக்கு அைற்வற விளக்கித்தரப் பாரைான்ஙளும் 

ைருைாரக்ள் என்பது னிசச்யம்.   

அை்ைாறு விளக்கிதத்ர ைரும் குருவைப் பாரக்்க வகாடி நன்வம என்பவத காணும் 

பபாங்கலாகும்.  

துக்கநிவர்த்தி சுகப்பிராப்தி:  ஒை்பைாரு மனிதனும் சுகத்வத நாடிவய 

இருக்கிறான். புற உலக இன்பங்களாகிய சிற்றின்பதத்ால் நிதத்ிய 
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சுகத்வத அவடயமுடியாது. அக உலகமான தன்னுலகில் குடிவயறி ைாழும் 

பமய் உணரை்ாகிய வபரின்பத்தால் நிதத்ிய சுகத்வத அவடயலாம். இவத 

அவடயக்கூடிய ரகசியக் குறியீடுதான் வதப் பபாங்கல் திருனாளாகும். 

திரு மமய்ஞ்ஞானக் மகாரல் வாக்கியம் எண் – 49: இடருறும் இறுதி னாளில் இத்தூலதவ்த 

விட்டு உன்வனப் புகழுடம்பில் வதற்றி ஏற்றி, மகிழ்சச்ி பபாங்ஙச ்பசய்து வைப்பதுவை 

பபாங்ஙல்.  

மனிதரக்ளின் ையிற்றுக்கு அறுசுவை உணவை விவளவித்து தருபைரக்ள் 

உழைரக்ள். வைதகவல பழகிய ஆதீனச ்பசன்பனறிச ்சீர ்- உழவுவகால் வகைர ைவடந்ந 

பபருங்ஙுடிப் பிறப்புப் பபரியதனச ்சமுசாரியரக்ளாகிய குரு மகான்மியர,் மனிதரக்ளின் 

அறிவு ையிற்றுக்கு ஆகாரமாகிய உைடட்ா அமுதுணவை விவளவித்து தருபைவர 

மசால்ஏர்-உைவர். அைரக்வள அன்னபூரணி.  

அம் மகான்மியர ்இன்று, 

தன்னருங் ஙலப்ஜப மகாண்டு 

    தானுழு பவரா னிற்பர ்

மசன்மனறி பமஜட னிற்பர ்

    தடக்கரத் தரிவா பளந்நிக் 

கண்களர் பசுக்கள் ஓட்டிக் 

    காட்டிடம் பமய்த்து னிற்பர ்

ஜீைாத்மாவை பரமாத்மாவுடன் வசரத்்து வைப்பைவர வதயல் நாயகியான 

குருபபருமான். அைவர நம்வம கை்விப்பிடித்திருக்கும் ஜதவம். 

ஆதி மார்க்க னீதி அஜவவய ஸ்தாபிதம் பசய்து பபாங்ஙிடும் காம வதனுைாக 

னின்று ஜீைன் கண்ட பசன்ம சாபல்யம் ஓங்ஙும் கங்ஙுல் பகலற்ற பசங்ஙமலத்திருப் - 

பபாங்ஙவலா பபாங்ஙவல முக்கூறுக் கதத்ிபகாண்டு மகிழ்சச்ி பபாங்ங ைாரி ைழங்ஙி 

ைரும் ைள்ளலாகிய எம் குருனாதரின் திருைடிக் கமலங்ஙளுக்கு னமஸ்காரம்.  

 

குருவாை்க !          குருபவதுஜண !! 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 ைனவரி மாத 

சஜப நிகை்வுகளின் சாராம்சம் 

 
 

01-01-2022 (சனிக்கிைஜம) சத்துவாசச்ாரி சபை ~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ. நாகலிங்கம் 

 

ஜீவ சயகோதரர.் ககௌதம் அயசோகன் அவரக்ளின் உணரேோடலின் கதோகுப்பு 

னித்தியவாழ்வு: உலகில் பிறப்கபடுத்த அணனவருயம வோழ்க்ணகயில் சந்யதோஷமோக 

இருக்கயவ விரும்புகியறோம். ஆனோல் சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கந்தமோகிே ஐம்புல நுகரச்ச்ி 

ககோை்டு அனுபவிக்கும் எந்த சந்யதோஷமும் ஒரு நிணலக்குப் பிறகு சலிப்போகவும்,  

துன்பமோகவும் ஆகிவிடுகிறது. நிரந்தர சந்யதோஷம் என்பது எட்டோக்கனிேோகயவ இருக்கிறது. 

எை்ைோயிரம் கற்ப கோலம் சலிக்கோத யேோக இன்பத்ணதத் தரும் நித்திே வோழ்ணவப் 

கபற்றுத்தர வந்ததுயவ ஆன்மீகம், கதே்வீகம், ஞோனம் என்பனைாகும். அப்யபரின்பத்ணத 

அனுபவிக்கும் கரத்்தோணவ அறிந்து அணத அணடவதற்கு உை்டோன உளணவக் கற்ற ஒரு கமே்க் 

குருணவ அணடந்தவருக்கு மட்டுயம இது சோத்திேமோகிறது. 

ஆவிபை யயானி: புழுக்கம், வித்து, அை்டம், சிணன என்னப்கபற்ற நோல்வணக 

யேோனியில், சிணன என்னப்கபற்ற கோல்வழி பிறப்பில் நரனோகப் பிறந்த நோம், ஒரு ஆசோனின் 

அன்பிற்குப் போத்திரமோகி, அவரக்ளின் யவத நோதத்தின் மூலம் யதவயேோனியில் பிறக்க 

யவை்டிேவரக்ளோக உள்யளோம். சதோ சரவ்கோலமும் அணலந்து அணலந்து  மோற்றமோகயவ ஓடிக் 

ககோை்டும், அணனத்து சிற்றின்பங்களுக்கும், துன்பங்களுக்கும் கோரைமோக இருக்கும் 

மனதின் இேல்பறிந்து, அம்மனணத  கசம்ணமேோக்கி, நிணலப்படோ மனணத நிணலகபறச ்

கசே்வதுயவ, ஆசோனின் அருள்வரஷ்ிப்பு. அதுயவ ஆவிணட என்னும் யதவயேோனி.  

அைக்கம்: மனயம கோலமோகவும், பிரம்மமோகவும் உள்ளது. கோலமோகிே மனம் ஒருவருக்கு 

தன்வசப்படின், கோலம் இவனுக்கு உரிேதோகவும், வசப்படோமனம் இவனுக்கு கோலமற்ற அகோல 

மரைமோகவும் மோறி நிற்கிறது. அடங்கோத சை்டிக் குதிணரேோகிே மனணத அடக்கி, மடக்கி 

பிடிப்பயத நிஜ அடக்கமோக உள்ளது. பணடப்பு கரத்்தோவோகிே பிரம்மத்ணத தன்வசப்படசக்சே்து 

எமணன மிணகத்து, அசச்மற்ற ஆனந்த வோழ்ணவப் கபறும் கசேணலயே மகோ சங்கல்ப 

மந்திரத்தில், பிரம்ம வித்ணத கசேல்  என்றும்  மோகநடுங்கோலமோக மக்கள் புழக்கத்தில் 

இல்லோது மறந்து மணறந்யத யபோே்விடட் இப்பழக்கத்ணதப் பழகுவதற்யக இதில் யசரந்்து ஆகிக் 

ககோை்டிருக்கியறோம்  என்றும் ஆை்டவரக்ள் எடுத்து ணவத்துள்ளோரக்ள். இப்படிேோன வரணவ, 

மோசகற்றும் ஒரு ஆசோன் மூலயம அறிந்து பழக முடியும். இதணனயே பிள்ணளத்தமிழில் 

மோசில்லோமைி பூரகயமோன வரவுகை் யடறுகின்ற என்று போடி ணவத்துள்ளோரக்ள். யமலும் இருள் 

மலிந்த இவ்வுலகத்ணத தன் பிரகோசத்தின் மூலம் இருளகற்றி கவளிசச்மோக்கும் சூரிேணனப் 

யபோல ஞோனசூரிேணன அணடந்தவருக்யக அறிேோணமேோகிே இருள் அகன்று அறிவோகிே 

கவளிசச்ம் உை்டோகும். 

தைான்னடிகள்: இவ்வுலகில் ஒருவருக்கு எது இருந்தோலும், இல்ணல என்றோலும் அதனால் 

ஒரு குவறயுமில்வல. ஆனோல் கஜன்ம சோபல்ேமோக்கும் ஒரு ஆசோன் இல்ணலகேன்றோல் 

எல்லோயம குணற தோன். இதணனயே மோைிக்கவோசகரும் புல்லோகிப் பூடோே்ப் புழுவோே் மரமோகி 

....எல்லோப் பிறப்பும் பிறந்து இணளத்யதன் எம்கபருமோன்! கமே்யே! உன் கபோன்னடிகள் கை்டு, 

இன்று வீடுற்யறன்  என்று தனக்குக் கிவடக்கப்கபற்ற கமே் ஆசோனின் கபோன்னடிகணளப் 

யபோற்றுகிறோரக்ள்.  

யமலும் எை்ைம் பலயகோடிேதோே் விரிந்யத  மன்னும் பல உயிரக்களலோம்  

னமவோே  என ஆை்டவரக்ள் அருளிேபடி, நம் மனம், கீழ்யநோக்கு முகமோகயவ 

போவச ் கசேலில் அழுந்தி எமணன வலிே அணழத்து வரும் வோகனமோக 

நிற்கிறது.  நடுவோகிே நோன், அவோவோன மனயதோடு யசரும்யபோது, மோசுற்று, 
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இருளில் மூழ்கி பிறவிச ் சூழலில் மோடட்ிக்ககோள்கிறது. நோன் யமன்யநோக்கு 

கவனமுடன் யசரும்யபோது, பிறப்பற்ற இணறநிணலணே அணடகிறது. 

இத்தணகே போவ புை்ைிேத்திற்குக்  கோரைமோக விளங்கும் நடுவணன 

இன்னோன் என்று அறிந்துணரப்பவரக்யள சன்மோரக்்கரோகிே ஆசோன். 

அவரக்ளின் வழிகோட்டுதலின்படி பழகிேவருக்யக கபோன்னடிேோகிே 

கபோன்னரங்கம் வோே்க்கும். இதற்குச ் சோன்றோக 

முன்னுரு தங்ஙுர சிக்குல மோமைி.....கசங்கமலம் 

பதயம என்னும் பூரைப்புணதேல் போடல் 

போடப்கபற்றது. யமலும் இணறவனின் அணடேோளம் 

ஒலி ஆகவும் அவ்கவோலிணே அறிவிக்கும் 

ஆசோனின் நோதயம, அணனவருக்கும் ஒளி ஆகவும்  

உள்ளது. இதணனயே ஓணசகேோலிகேல்லோம் 

ஆனவயர என்று ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளது 

பற்றியும் கூறப்கபற்றது. 

னரன்-மனு-யதவன்: கோல்வழியில் பிறந்து, 

மனவழியில்  நடந்து, நோம் ஏன் பிறந்யதோம்-நம் கதி 

முடிவில் என்னவோகும் என்ற யதடல் இல்லோயதோணர 

னரன் என்றும்; இத்யதட்டுணடயேோணர மனு என்றும்; 

இதணனத் யதடி அணடந்யதோணர யதவன் என்றும் 

யவதம் கசோல்கிறது.  

அறிணவ அறிந்யதோரக்்கு கோலன் என்ற பேங்கள் 

கோைோமயல யபோகும். அப்படி அறிந்தவரக்்யக; 

அதோவது புலன் இன்பமோகிே அவகோமம் நீக்கி, சிவ 

கோமத்ணத அறிந்து அணடந்தவரக்்யக கோலன் நீங்கி 

நற்கதி கிட்டும் என்றும், இது ஆசோனின்  

யபரிரக்கத்தோல் மட்டுயம வோே்க்கும் என்ற பகிரத்லுடன் சணப இனியத நிணறவு கபற்றது.  

 

02-01-2022 (ஞாயிற்றுக் கிழபம) புத்தாண்டு சிறப்பு சஜப  

~மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.விையகுமார ்

 

 ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் புத்தாண்டு சவப - காபணாளிக் காடச்ியின் சுவிவசஷ 

நற்பசய்திகள்: இன்வறய தினம் முழுநிலவு (அமாைாவச) இவறைனால் ஆசீர ்பதிக்கப்பபற்ற 

எமன் அணுகாத ைாழ்க்வகவய உணரத்்தும் நாளாக உள்ளது. வாை்வீர் சாபலாக மாமுதல் 

சாயுசச்ியம்.... வாை்க வாை்கவிங் மஙன் பபாமலல்பலாருபம. என்ற பாடல் படிக்கப்பபற்றது. 

நம்மிடம் உள்ள காலச ் சக்கரமானது தடுக்க ைழியில்லாமல் ஓடிக்பகாண்வட இருக்கிறது. 

இதவனத் தடுப்பதற்வக மனிதனுக்கு ஆறாைது அறிவு தரப்பபற்றுள்ளது. ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் மக்கள் இதவன அறிந்து, உணரந்்து, மசன்ற னாள் மசன்றிடட்ாலும் மசல்லும் 

னாள் மசன்றிடாது  என்ற ஆண்டைரக்ளின் திரு ைாசகத்வத பசயலாக்கி ைாழ்கின்றனர.்  

"நடந்நறியாப் பபருங்காட்டில் நல்ைழியீபதன... துணிந்திடுைரக்்வக விடியும் பபான்னுல 

காவம …"  

"கயிவலனாதன் கதிசிைன் ராபைன்றும் ... பயிலும் சாவல வகைந்து பலித்தவத " என்ற 

பாடல்கள் படிக்கப் பபற்றன.  

எப்மபாருள் யார்யாரவ்ாய்க் பகட்பினும் அப்மபாருள்  

மமய்ப்மபாருள் காண்பது அறிவு  ( திருக்குறள் 423 ) 

அைரைர ் நாமமாக இருக்கும் "ஆத்மா" வதகத்தில் இருக்கும் ைவர 

பமய்யாகவும், அது இல்லாதவபாது பபாய்யாகவும் உள்ளது. பமய், ைாய், கண், 
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பசவி, மூக்கு என்ற அவையங்களுக்குள் உள்ள "நான்" எனும் பிரம்மத்வத 

அறிதவல "தன்வன அறிதல்" ஆகும். வகாயிலில் தத்துை ைடிைாக உள்ள 

இவறைவன உணரத்்தும் பபாருளாக இருப்பது அைரைரின் "நாமவம". துக்க 

உடலுக்குள் நித்திய சந்வதாஷத்வத எதிரப்ாரத்்து நிற்பைன் "ஆத்மன்". 

துக்கம் கடந்து, அழியாத, நித்திய சந்வதாஷத்வத அவடயவை மனிதனுக்கு 

ஆறாைது அறிவு தரப்பபற்றுள்ளது. அறியாவமயின் பதாடக்கப்புள்ளி பிறப்பு. இதவன 

ைள்ளுைர ் பபருமான் "பிறப்பபன்னும் வபதவம" என்கிறார.் தான் பசய்யும் பசயவல 

இன்னபதன்று உணராதைவன "வபவத, வபத்தியம்."  

 

பிறவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்  

இஜறவன் அடி பசராதார்  ( திருக்குறள் 10 ) 

 

 பிறப்பு ஒழியாதைன் பாவி. பசம்பபாருள் கண்டு அறிவு ைடிவு ஆனைனுக்கு பிறப்பு 

இறப்பற்ற ஓர ் நித்திய ைாழ்வின் மூலம் வபதவம நீங்குகிறது. இதவனச ் பசயலாகக் 

பகாண்டதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. நம் அறிவில் ஏற்படும் மாற்றவம புத்தாண்டு. இந்த 

உணரவ்ைத் தூண்டவை ஆலய ைழிபாடுகள் உள்ளன. அைனன்றி ஓர ் அணுவும் அவசயாது, 

அைன் (நான்) என்பவத அனுபைப் பாடமாகப் பபற்றைரக்வள ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

மக்கள். மனிதனின் நித்திய சந்வதாஷத்திற்வக இவறைனால் உலகம் உண்டாக்கப்பபற்றது 

என வைதங்களில் அருளப் பபற்றுள்ளது. அறிவை (குரு) தூலம் எடுத்து ைந்து நரனாக 

இருப்பைவன மனிதனாக மாற்றும் நாவள புத்தாண்டாக உள்ளது. 

 

பபரியைரக்ள் அறிவு சாரந்்த குலத்வத உண்டாக்குைவதவய தங்கள் வநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளனர.் மனிதனாக பவடக்கப் பபற்றைன் "ஈமான் வகாடவ்ட" எனும் ஆறு 

நம்பிக்வககவளக் வக பகாள்ைதின் மூலம் ையது தந்ததின் பிரவயாஜனம் ஆகிய 

பமய்ப்பாவல அறியலாம். வைகுண்ட ஏகாதசி என்பது காலத்தின் ரகசியத்வத வக 

பகாள்ைதாக உள்ளது. பரமபத ைாசலில் நம்வம புகுத்தாட்டும் பசயவலச ் பசய்பைவர 

குருபிரான்.  இவறைவன அவடய மரண ைாசலில் பிறந்த நாம் ஜனன ைாசலில் பிறக்க 

வைண்டும். "அல்லல் படும் ைாசல் ஓர ் ஒன்பது ைாசல் தில்வலயம்பல சிறு ைாசல் பரமபத 

ைாசல்" கழுத்திற்கு வமலுள்ள 9 ைாசலும் ஒரு பமய் குருபிரான் மூலமாகவை அறிய முடியும். 

அழிந்துவபாகும் வதகத்வதக் பகாண்டு அழியாத நித்திய வதகத்வத பபறுைதற்கு முதலில் 

மனிதனாக வைண்டும். வதாற்றத்தில் மனிதன் ஒன்றாக இருந்தாலும் குணத்தால் பலைாறாக 

உள்ளான். சாத்வீக குணம் மனிதனுக்கு மட்டுவம உண்டு. உடலுக்கான வதவைவய அன்றி 

உயிருக்கான வதவைவய நாம் வதடவை இல்வல. இவறைன் நாத ைடிைாக, வைத ைடிைாக 

உள்ளான். வைதமானது புராதனன் நாவில் உள்ளது. வதாற்றம் இல்லாத "மனம்" பபரிவயார ்

பசால்படி வகட்கும் வபாது அறிைாக மாறுகிறது. மாறாக ஓடுகின்ற மனமானது வைராக்கிய 

மணிக்கம்பத்தில் நிவலத்து நிற்கும் வபாவத சமரசம் ஆகிறது. பபரிவயாரக்ள் தன்வன 

அறிவிக்க, "நாம்" நம்வம அறியலாம்.  

ஆதி மார்க்க னாத னீதி சாதிபபதம் தீர்த்த பசதி. இவை பைறும் பசால்லல்ல, 

பசயலுவடச ் சமரசம். உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் அல்வலலூயா என்பது 

ைாழக்கூடிய பசயல் உவடய நாமம். பபரிவயாரக்ள் தாயின் மிக்காங் கருவண பகாண்டு 

ஒை்பைாரு முவறயும் பமய்யில் இருந்து நாம் விலகும் வபாது நம்வம அவணத்து மீண்டும் 

நன்வமயில் ஆக்குகிறாரக்ள். தரம்ம், புண்ணியங்களுக்கு எல்லாம் வமலானது அறிவுதானம். 

இதற்கான வகங்கரய்ம் புண்ணியமானது. அறம் அவனத்தும் ைழங்கும் தரம் சத்திரமாக ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவை உள்ளது. மக்களின் வகங்கரய்ம் மக்களுக்வக பசன்றுவசரும். மனிதன் 

உணரவ்ுக் கயிற்றால் கடட்ப் பபற்றைன். சுைாசம் சூக்குமமாகவும், உணரவ்ு 

அதிசூக்குமமாகவும் உள்ளது என்று முக்குணங்களற்ற நிரக்ுணமான குணங்குடியார ்அைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள் எனும் பகிரத்வலத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவையின் 

நிகழ்வுகள் இனிவத நிவறவு பபற்றது. 
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06-01-2022 (வியாைக்கிைஜம) குருவார சஜப ~ மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. 

ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

வான்மதிக்மகாரல் திருவாக்கியம் எண்: 50 - இந்த உடலில் மூசச்ு 

ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் ைவர தான் உலகிலுள்ள பபாய்ப்பபாருவள 

அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் பமய்ப்பபாருள் சாவுவடய சந்திப்பிலும் அதற்கு பிறகும் உனக்கு 

உதை னிற்பது. ஆகவை பமய்ப்பபாருவள குருபிரான் மூலம் இப்பபாழுவத பபற்றுக்பகாள்ைது 

மனிதனின் தவலயாய கடவமயாகும். இசப்சயவல சத்தியவைதத்தில், இந்த உலகம் முழுதும் 

ஆதாயப்படுத்திக் பகாண்டாலும் தன் ஜீைவன நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன? என்று 

கூறப்பட்டுள்ளது.  

காலந் நாடட்ிய காரணப் பா பாடல் எண் -08 முன்னர் பதான்றிய மூர்த்தி 

முனிவர்கள்.  என்று துைங்கும் போடலுக்கு ஜீை சவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல்:  

எம் குருைானைர ் முன் காலத்தில் வதான்றிய மூரத்்திகள், முனிைரக்ள், மன்னர,் 

தீரக்்கதரிசி மகத்துக்களில் ஒருைர ்அல்ல. தனித்துைம் ைாய்ந்தைர.் உலகிலுள்ள சிதத்ாந்தம், 

வைதாந்தம், கலாந்தம், வபாதாந்தம், நாதாந்தம் அவனத்தும் பவற சாற்றக் கூடிய 

வசைநிவலயாகிய அவசயாநிவலயில் நம்வம பழக்கி வைத்து, பிறைா பனறியாகிய பபரும் 

வபற்வற அளிப்பைர.் அத்தவகய குருவின் திருப்பாதத்வத விட்டு என்றும் அகலாமல் ைாழ 

வைண்டும் என்பவத,  

அருட்குருபவ எனன்பப உன்றிருப் பாதத் 

தாள்மலர் விட்டினியகபல னகன்றாமலன் னுயிரவ்ிடுபவன்  

அபுசாலீ மகனும் தவங்மஙாண் மடழுந்ந பதபவ  

என்று ஞான அகைல் பாடலில் அருளப்பட்டுள்ளது 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர ்அருளிய திருவாசகம் மசத்திலாப்பத்து பாடல் எண்: 07 

மாயபன மரிக்கடல் விடம் உண்ட. எனத் துைங்கும் பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி 

பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல். 

மாவயான் என்பைர ்இவறைன். மணிகண்டம் என்பது காலத்வத குறிப்பது. காலமாகிய 

ஆலகால விஷத்வத உண்டு அமுதமாக மாற்றுபைர ் திருநீலகண்டர.் அைவர 

திருப்பபருந்துவறயில் வமவி நிற்கும் சிைபபருமான். திருப்பபருந்துவற என்பது மனிதனின் 

தூலத்துக்குள் இருக்கும் மூன்று வதகமாகிய சூக்கும– காரண- மகாகாரண வதகத்தின் 

இரகசியதவ்த உணரத்்தும் பரிபாவஷ பசால்லாகும். (துவற – சூக்குமம், பபருந்துவற – 

காரணம், திருப்பபருந்துவற- மகா காரணம்) 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதவாரம் பாடல் எண்: 06  

புஜன அைல் பலாம்புஜக.... எனத் துைங்கும் பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி உமாராணி 

அைரக்ளின் புரிதல்  

அழல் நாற்றத்வத பரிசுத்தமாக்கி பகாண்டைரக்வள குருபபருமான். அைரக்ளின் 

ைாய்வமவய நம்வம நரன் என்ற நிவலயிலிருந்து மனிதனாக்கி பின் வதைராக்கும். திருமருகல்- 

பசங்காடட்ங்குடியும் என்பது தத்துை ரூபமாகிய சிைபபருமான் நடனமாடும் உருைத்திலும், 

தைனிவலயாகிய அருைத்திலும், லிங்க ைடிைாகிய அருவுருைத்திலும் வீற்றிருக்கும் நிவலகள் 

மனிதனுக்குள் அகமிய பசயலாக இருப்பவத உணரத்்தக்கூடியதாகும். 

ஜீவன் சிவலிங்கம்: திருைள்ளுை பிரான் ஞான பைட்டியான்-525 பாடலில்,  

பகாலமறியாமல் காஜலயில் வில்வக்மகாழுந்ஜத முறித்தினி 

கூஜககள் பபாலவும்... பூஜச மசய்பதன் காண் - சிவ பூஜசகள் மசய்பதன் 

காண்  
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வில்ை மலர ் பகாண்டு பூவச பசய்து, வதங்காய், பூ, பழம், சூடம் 

வைத்து தீபாராதவன பசய்தும் எந்த பிரவயாஜனமும் இல்வல. குருவைக் 

கண்ட பிறவக ஜீைன் சிைலிங்கம் என்று உணரந்்வதன் என திருைள்ளுை 

னாயனார ்அகத்தியரிடம் பாடியுள்ளார.் 

நாமும் ஆசச்ார அனுஷ்டானங்கவளாடு பூவசகள் பசய்துபகாண்டு 

தான் இருக்கிவறாம். ஆனால் புற சடங்காக மட்டுவம பசய்ைதால் நாம் எந்தவித 

பிரவயாஜனத்வதயும் அவடைதில்வல. குருபிராவன அவடந்த பிறகு தான் அவனத்து சாங்கிய 

சம்பிரதாயங்களும் அகமிய பசயல் என்பவத உணரந்்து பமய்யறிவை பபறமுடியும். 

அப்படியான பமய்யறிவை அளிக்கும் வதைத் திருசச்வபவய ஆதி மாரக்்க னீதி அவையாக 

விளங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது என்ற அருளுவரகளுடன் ஆசானைரக்ள் அவைவய னிவறவு 

பசய்தாரக்ள். 

 

08-01-2022 (சனிக்கிழபம) ஆதிமான்மியம் சஜப  

~ மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்ைனா விஜயகுமார் 

 

மபாங்கல் திருவிைா சிறப்பு: ஆண்டைரக்ள் 

திரு ைாக்கியத்தில் "இடருறும் இறுதிநாளில் 

இத்தூலத்வதவிட்டு உன்வனப் புகழுடம்பில் வதற்றி 

ஏற்றி மகிழ்சச்ி பபாங்கச ் பசய்து வைப்பதுவை 

பபாங்கல்" என அருளப் பபற்றுள்ளது. வகாளரி 

சாவலயர ் திருனாளானது நைகிரக வகாள்கவள 

அரியக்கூடிய னிக்கிரகம், அனுக்கிரகம் என்ற 

பசயவல உணரத்்தும் திருவிழாைாகும். 

பகாடாயிதக் கூர்- வாக்கியம் - 81. 

கற்றைவரயும் கல்லாதைவரயும் ஒவர எல்வலயில் 

வைத்துப் "பபற்ற ைா" என்ற குருபிரானின் 

திருைாய்பமாழி எட்டமுடியாத எல்வலயாகிய 

சாைருமுன் சாகப்பழகும் பசயலாகிய 

பமய்க்கல்விவயப் பழக்கி வைத்து, 

பமய்ைணக்கத்தின் மூலம் பமய்யுணரவ்ையும் 

பமய்ப்பபாருளாகிய அமானிதத்வத தன்னிலறியச ்

பசய்து, நற்றாவளக் கண்டு தரிசிக்கச ் பசய்து, 

பமய்வய பமய்யாக்குகிறது. 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா: பாடல் எண் -09 எண்ணு கின்றனல் மலண்ணம 

ஜனத்ஜதயும்... என்ற போடலுக்கு ஜீை சவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல்.  

எண்ணங்களின் வசரக்்வகவய மனம். அகத் தூய்வமயானது ஆசானின் ைாய்வமயால் 

அவமகிறது. அைரக்ளின் அருமருந்தாகிய நாத மருந்வத, உட்பகாள்ளும் வபாது நம் சித்தமலம் 

அறுக்கப்பட்டு சிைமாக்கப் பபறுகிறது. இசப்சயலானது பதான்றுபதாட்டு உபவதசம், 

வபயத்து, தீடவ்ச என்ற மூலாதார ரகசியங்கவள அறியக்கூடிய பமய்க் கல்வியாக 

குருபாரம்பரியமாக ைந்து பகாண்டிருக்கிறது. மறுபிறப்பாகிய அறிவுப் பிறப்பு பபற்று 

பரவலாகராஜ்ஜியம் காணுைதும், மரணமிலா பபருைாழ்வு பபறுைதும் அைரைரின் 

நல்பலண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் அவமக்கப் பபறுகிறது. சிந்வதயற்ற தனித்தவலவமப் 

பதியாக பிறைாவம என்னும் நிவலவய அருளக் கூடியைரக்வள ஞானசித்தர.் ைந்த ஞான சித்தர ்

காலமும் அதுவையாகும். 

திருவாசகம்- குயில் பத்து- பாடல்-10- பகாந்தணவும் பபாழிற் 

வசாவலக் கூவுங்குயிவல... எனத் துைங்கும் பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி 

பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல். 
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அருங்வகாவடயில் கவளப்பாற்றும் வசாவலயில், கூவும் குயிலான 

குரு பிரானின் நாதம், மாய மனத்தால் காயப்படட் நம் கவளப்வப 

அகற்றுகிறது. அறைாழி அந்தணராகிய குருபிரானைரக்ள் மனம் 

அவலபாயாமல் பாதுகாக்கும் அறசப்சயலில் நம்வம பழக்கி, உடத்மர ்

ஆகிய அறுகுனுனி ைாசலுக்குள் வசரத்்து உத்தமர ்ஆக்குகிறாரக்ள். 

திருஞானசம்பந்தர ்அருளிய பதவாரம் பாடல் எண்: 08 “பூண்டங்ஙு மாரப்ி னிலங்வக 

வைந்தன்”… எனத் துைங்கும் பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி உமாராணி அைரக்ளின் புரிதல்  

ஆசானின் ைாய்வமயாகிய அறிவின் ஒளியானது, அறியாவமவயப் வபாக்கும் 

பசவிசப்சல்ைத்வத ைழங்கி எமன் வக சிக்காது நம்வம பாதுகாத்து, மும்மலத்வத கருக 

வைத்து முசச்ுடர ்வதான்றச ்பசய்கிறது. பிரம்ம பசாரூபமான மனவத அறியாமல் இருப்பது 

அஞ்ஞானம். மனதின் நிவலவய உணர வைத்து, மூசச்ுலயமாகிய மவனாலயத்வத 

குருவின்பால் பபற்றுக்பகாள்பைவன பமய்ஞானம் பபற்ற மறுபிறப்பாளன் ஆைான். 

ஆதி மான்மியம்: ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம்:- வித்தில்லா வித்தின் சிறப்பு: 

எல்லா பவடப்புக்கும் மூலமாக நின்று விளங்குைது வித்து. வித்தில்லாத சம்பிரதாயம் 

வமலும் இல்வல கீழும் இல்வல. இவறைன் வித்தில்லாவித்தாக எல்லா வித்துக்குள்ளும் 

இருக்கிறான். ஒரு சிறிய வித்தானது விண்ணளாவிய பபரிய விருடச்த்தின் பல தத்துை 

சத்துைங்கவள உள்ளடக்கி வைத்திருப்பது வபாலவை, மனிதனுவடய உப்புப்பாண்ட 

உடலுக்குள்வள அணுவுக்கு அணுைாகவும் அகண்டத்துக்கு அகண்டமாகவும் நின்று விளங்கும் 

ைஸ்து வித்வத வித்தில்லா வித்தாகும். நால்ைவக வயானியாகிய புழுக்கம், வித்து, அண்டம், 

சிவன எனும் பிண்வடாற்பத்தி ரகசியத்வத, ஆசான் அைரக்ளின் அருள் மூலமாகத்தான் 

அைரைரும் தன்னுள் உணர முடியும். வித்தில்லா வித்வத விவதக்க ைந்த வித்தகராகிய 

பதய்ைமைரக்ள், வைதங்களில் முத்தர ் மூடிமவறத்தவத உவடத்துக் கூறியுள்ளாரக்ள். 

மனக்கண்ணாகிய அகக்கண் திறக்கப்பட்டைரக்ளுக்கன்றி ஏவனவயாருக்கு இது 

மவறபபாருளாகத்தான் இருக்கிறது. னீதி எனும் பபாருளான மனு தான் வித்து. எந்ந னாளும் 

எந்நன் குரு னந்நிபய. நந்தியாக நின்று விளங்குைது வித்து. இன்வறக்கு இன்னிவலகவள 

எல்லாம் உணரக்கூடிய ஒரு பமய்ஞ்ஞான ைாழ்க்வகவய நமக்கு ைழங்கிய பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைத்தின் பபாற்பாதங்கவள வபாற்றி ைணங்கி குருபிரானைரக்ள் அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள். 

  

09-01-2022 (ஞாயிற்றுக்கிழபம) சிவகாசி சபை ~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ தஜய்குமார்  

 

ஜீவ சயகாதரி ஜான்சிராணி அவர்களின் புரிதல்   

சரரீம்- தந்ணதயின் எை்ைத்தில் இருந்த னோம் ஐந்து சக்திகளுடன் தோயின் 

கருவணறக்குள் நுணழந்து பத்து மோதங்கள் தை்ைீரில் இந்த சரீரமோனது கட்டப்பட்டு உலகிற்கு 

கவளிவருகியறோம் என்பணத ஆை்டவரக்ள் ஞோன முணறயீடு போடலில்  

என்னயவ ைஞ்ஞாயுத மிதாகயவ கலந்துருதவ 

டுத்து தவளிவந்ததிதியல  என்று அருளியுள்ளோரக்ள்.  

நமசிவே என்பதில் "ய" என்பது சப்தத்ணத குறிக்கும் சத்தத்தினுள்யள சதாசிவம் 

காை்டி ஓணச வடிவோகிே இணறவனின் சோேயல மனிதன்.மனிதனின் அணடேோளம் சப்தம் என 

யவதம் கூறுகிறது 

ைைட்ினத்தார் ைாைல்  

மனமாய்க் கனவாகி மாய்பகயாய் 

உள்ளிருந்து னிபனவாகி 

நின்ற நிபல அறியயன் பூரணயம! 

பூரைம் என்பது பரிசுத்த னிணனவோக, ஆன்மோவோக, ஏகோடச்ரம், 

ஓங்ஙோரம், சிவமேம், பிரைவமோக இருக்கிறது. 
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குருதைருமானின் அமுத வரஷ்ிை்பு: 

ஆகோேம் என்பது ஆகோச, பரோகோச, சூரிேோகோச, மகோகோச, பரமோகோச 

என்னும் ஐந்து நிணலகளோக உள்ளது. உடலோனது, பருஉடல், மனஉடல், 

வளிஉடல், அறிவுஉடல், ஆனந்தஉடல், எனவும் பஞ்ஞ யகோசங்களோக, பஞ்ஞ 

பீஜங்களோக, பஞ்ஞ பீஜோடச்ரங்களோக பஞ்ஞோடச்ரமோக, ஓம் எனும் உைரவ்ோக, பஞ்ஞதத்துவ 

குைங்ஙளோகவும் உள்ளது. அனோதி என்பது யதோற்றமும் முடிவும் அற்ற கூரிே இருள் வஸ்து. அது 

சுேம் பிரகோச னித்திேோனந்த பிரம்ம கசோரூபமோகும். அந்ந ஒன்றிலிருந்யத அணனத்தும் 

உருவோகி, வோழ்ந்து, மீை்டும் அந்த ஒன்றியல ஐக்கிேமோகிறது என உபனிஷத்தில் 

அருளப்பட்டுள்ளது. 

ஜீவ சயகாதரர் தசந்தில் அவர்களின் புரிதல்   

 இராஜாங்ங யயாகம்-கமே் ஆசோனின் வழிகோட்டுதலின் படி இரோஜ அங்கத்ணத அறிந்து 

பழகுவயத யேோகம். அதன் மூலம் மூசய்சோடோ நிணலணேப் கபறுவயத நிஷ்ணட சுத்த ணசதன்ே 

சுகனிணல என்பது, இரவு பகலற்ற ஞோன ணசதன்ே இடமோகிே கவளி."கவளிக்குள் கவளி கடந்து 

சும்மோ இருக்க சுகம் "என வள்ளல் கபருமோன் அருளியுள்ளோரக்ள். யவதத்தில் அருளியுள்ள 

சரிணே, கிரிணே, யேோகம், ஞோனம், மற்றும் சூத்திரன், ணவசிேன், சத்திரிேன், பிரோமைன், 

யபோன்ற வரை்ங்களின் படினிணலகள் ஆகும்  

ஜீவ சயகாதரி ஷண்முகை்பிரியா அவர்களின் புரிதல். 

தைாங்குைல சமயதமனும் நதிக தளல்லாம் என்ற திருவருட்போ போடலின் புரிதல் 

கமே்ஞோனப் பயிர ் கசழிதத்ு வளர சோதி, சமேம்,மதம், குலம், யபோன்ற வரப்புகணள 

கபரியேோரக்ள் உை்டோக்கியுள்ளோரக்ள். ஆசோனின் கபருங்கருணையே அறிேோணம என்னும் 

கணளகணள யவரறுத்து நற்பயிர ்எனும் அறிணவக் ககோடுக்கிறது. போவச ்சுவோணலயில் தவிக்கும் 

மக்களுக்கு னம் கமே்வழிப் கபோன்னரங்ஙம் ஒரு னிழலோக, பிறவி யனோே் தீரக்்கக்கூடிே 

கூடஸ்தமோக உள்ளது. 

ஜீவ சயகாதரி மஹிமா அவர்களின் புரிதல் 

ஐந்து கரத்திபன ஆபன முகத்திபன...புந்தியில் பவத்தடி யைாற்றுகின்யறயன... 

நிணலயில்லோது, இளணமயிலிருந்து பிைி, மூப்பு, சோக்கோடு என சரிந்து ககோை்யட 

இருப்பது சரீரம். சந்துகள் (ஒன்பது துவோரங்ஙள்) உள்ள யதகம்  அனித்திே யதகத்தின் 

பிறப்பிடம் னோற்ற கருவணற.  அது கோலத்தின் துணையுடன் கசேல்படுவது, சிற்றின்பத்ணதயே 

னோடுவது, னித்திே யதகயமோ அழிேோதது, கோலம் கடந்தது, யபரின்பத்ணத அளிப்பது, 

தூங்ஙோமல் தூங்ஙி சுகம் அணடவதில் உள்ளது யபரின்பம். இணதயே, 

னின்றததாரு பிரளயத்தி னதிசயங்ஙள் 

தனடுங்ஙாலம் னீயிருந்யந காண யவணும் (அமுத கணலக்ஞோன யபோதம்) 

கோை யவணும் என்பது புறத்ணத நீக்கி, அகத்தில் அசணல கோை்பதோகும். 

மறுபிறை்பு- னம்முள் இருக்கும் இணறவணன அறிே ஆசோனின் பரிசுத்த ஆவிேோகிே 

னோதத்தின் மூலம் மறுபிறப்பு கபற்று, உடம்பு இழுக்ககன அறிந்து, உடம்பினுள் உத்தமணனக் 

கை்டு வைங்குவணதயே "உடம்பிணன முன்னம் இழுக்ககன்று இருந்யதன்" என திருமூலர ்

கூறுகிறோர.் 

ஜீவ சயகாதரி ஸ்ரீமாவின் அவர்களின் புரிதல்: 

நோல்வணக யேோனி. புழுக்கம், வித்து, அை்டம், சிணன, என்பதோகும். 

புழுக்கம்- தோயின் கருவணறயில் இருந்த கோற்றும், அக்னியும், யசரந்்தயத புழுக்கம் என 

சத்திேப் கபரு விை்ைப்பத்தில் வள்ளலோர ்அருளியுள்ளோரக்ள். 

வித்து- வித்ததில் மரமாய் மரமதில் வித்தாய் என குருமைி மோணலயில் 

ஆை்டவரக்ளும், 96 தத்துவங்கணளக் ககோை்ட வித்திணன ஒளணவேோர ்
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"தத்துவ னிணலணே தந்கதணன ஆை்ட விக்ன வினோேகோ" எனவும் 

அருளியுள்ளோரக்ள்  

அண்ைம்- 

முடண்டயிலிருந்து 

ஜனித்ததோல் 

பிரம்மோவிற்கு அை்டஜன் என்ற னோமம் 

உை்கடன சித்த யவதத்தில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

சிபன- ஆதிமோன்மிேம் - ஆதியேோதேத் 

தணல பருவத்தில் - தன்னுணடே கஜோனோ 

கபோருள்கணளகவளிேோக்கயவை்டி 

எங்ஙணும் எக்கோலத்தும் எவ்விதத்தும் 

தனக்கு னிகரில்லோத சுத்த ணசதன்ே 

தனிப்கபருங்ஙருணைகேன்னும் ஒரு 

கதளிவோன னோட்டத்ணதக் ககோை்டு 

தனக்குள்த்தோயன மல்கரோவோன 

கதன்னப்கபற்ற கடுங்ஙோர - 

விம்மகலன்னும் ஓர ் விசும்புதல் 

உை்டோயிற்று - என்று பிரம்ம பிரகோச 

சோணல ஆை்டவரக்ள் திருவோே் 

மலரந்்தருளியுள்ளோரக்ள், இதணனயே 

தோயின் சிணனயில் நோன் என கருப்பிடித்து 

வந்த வித்தோனது கோலம், னோமம், ஒலி, 

உருவம், சுணவ, நிறம், அணசவு, குைம், 

எழுத்து, மூலம், ஒளி,சுத்தம், இவற்ணற 

தன்னுள் அடக்கி ககோை்டு கன்சூல் 

மகபிேோ என்னும் கூரிே இருள் வஸ்த்து 

உை்டோயிற்று என்று அகத்திேர ்

அருளியுள்ளோரக்ள் கதோடரந்்து 

குருபிரோனின் ஆசீரப்ோதத்துடன் அணவ நிணறயவறிேது  

 

13-01-2022 (வியாழக்கிழபம) யைாகிை்ைண்டிபக சிறை்பு சபை சிவகாசி  

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ. குமபரசன் 

பிரம்ம பிரகோச கமே்வழிசச்ோணல ஆை்டவரக்ளின் திரு அவதோரத் திருனோளோன இன்று, 

ஆதி மோன்மிேதத்ில் வளர ்குழந்ணத குமோர பருவத்தில் அவதாரம் பற்றிே சிறப்பு பகுதிேோனது 

சணபயில் ஓதப்கபற்றது.  

ஜகத சற்குணா லங்ஙிர்த சன்னதர ்

அகம்பு றம்புங்ஙண் ைாண்ைச லாசனர் 

யுகங்ஙள் னான்ஙுங்பங தகாண்ையகா டூழியர் 

மகதி ஆண்ைவர் வந்நவ தாரயம 

  

ஐவபகை் தைாறுை்புபை அண்ணல் பிறந்நார ்

தமய்வழி வழங்ங யமதினி பிறந்நார ் 

ஐவணக கபோறுப்பு என்பது ஐங்ஙரத்ணத உணடே கைபதியின் கசேல். 

குரு, கைபதி, சிவம் என்பது யவறு யவறல்ல. கைபதி ஒரு தத்துவ வடிவம். 

ஐந்து கைங்களுக்கும் அதிபதி கைபதி. அணத அறிவில் கோடட்ித் 
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தருகின்றவயர கோடட்ோன் (கோட்டுகின்ற குரு ஆை்) ஐந்து அறிணவயும் 

இன்னது என்று உன்னுள் இருந்து எது அறிவிக்கிறயதோ, அதுயவ ஆறோவது 

அறிவு என்று எளிணமேோக விளங்கும்படி குருபிரோன் அருளினோரக்ள். அருள் 

என்பது யுகோந்த நோட்டுச ் கசல்வம். எல்லோ யகோயிலிலும், கதே்வ 

நோமங்களுக்கு முன் அருள்மிகு என்று எழுதியிருப்பணத கோைமுடிகிறது. 

ஆனோல் அருள் என்பதன் உை்ணமப் கபோருணள அறிந்தவரக்ள் கவகு சிலயர. ஆசோன் 

ணகேகத்தோன மக்களுக்கு மட்டுயம கமே்ேோன அருள் கிட்டுகிறது. 

அருளற்ற அந்தகன் பகை் 

ைாசத்தில் அல்லற்ைை இருந்யதபன நின் ைாதம் என்னும் 

வாசக் கமலம் தபல யமல் வலிய பவத்து ஆண்டு தகாண்ை 

யநசத்பத என் தசால்லுயகன் ஈசர் ைாகத்து யநரிபழயய 

என்ற அபிரோமி படட்ரின் போடல் வரிகள் உைரத்்துவது - வோசக் கமலமோகிே ஆசோனின் 

வோக்கோகிே அருளமுதயம  அந்தகனோகிே எமனிடமிருந்து நம்ணம கோப்போற்றி, யகோள்களின் 

பிடியிலிருந்து னிக்கிரகித்து, அனுக்கிரகம் என்ற அருணள வழங்குகிறது. கமே்ப்கபோருள் 

அணடக்கலப் போ என்ற போடலில், 

யகாடிக ைந்நவி ராை்க்குருயவ 

யகாளரி வாளுைன் முன்னைவாய்     என்றும்  

காலக்கி ரகங்ஙள் சூழ்ந்நவங்யங 

யகாளரி வாளாகி னின்றவயர  

 

என்றும் இரை்டு னிணலகளோக அருளப்கபற்றுள்ளது.  

கோலக் கிரகங்களில் அகப்பட்டுக் கிடந்த நம்ணம ஏக விேோழனோகிே குருவின்  நோதயம - 

யகோளரி வோளோக நின்று ஒன்பது கிரகங்களின் ஆடச்ிணே கவடட்ிச ் சோே்த்து நம்ணம 

கிரகஸ்தனோக மோற்றுகிறது. அன்னோதயம னரன் என்ற னிணலயில் 

இருந்த னம்ணம மனிதனோக, யதவனோக மோற்றுகிறது. அனித்திே பிறப்பிலிருந்து னித்திே 

பிறப்பில் நோம் ஏற்றப்பட்டிருக்கியறோம் என்பணத ஆசோன் நமக்குப் பழக்கித்தந்த பிரம்ம 

வித்ணத கசேலின் மூலம் தன்னுள் உைரும்யபோது தோன் அவதோரத்தின் உன்னத னிணலணே 

அறிே முடியும். இசக்சேணல ஆை்டவரக்ள், கமே்ன்னிணல யபோதத்தில்  

சுத்தபச தன்ய னாதர் தசால்தலாரு தைாருளி னாயல  

தசத்துனீ தினம் ைழகத் ததரிந்நிடும் உளவு தாயன   என்று அருளியுள்ளோரக்ள். 

மோேோசரீரமோகிே தூலம் இல்லோமல் எக்கோலத்தும் எவணரயும் ஞோனத்தில் ஏற்றி ணவக்க 

முடிேோது. மனிதணன கதே்வீக நிணலயில் ஏற்றி ணவக்க கட்டோேம்  அவதோரம் நிகழ யவை்டும் 

எனக் கூறி குரு கபருமோன்  சணபணே நிணறவுச ்கசே்தோரக்ள். 

 

14-01-2022 (தவள்ளிக்கிழபம) மபாங்கல் சிறப்பு சஜப   

~ மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமபரசன் 

 

அமுத கவலக்ஞான வபாதம்- இரண்டாம் காண்டம் -துறந்த மனத் தனிபயாகர ்

உளத்திற் பூக்கும் என்ற பாடலுடன் அவை பதாடங்கியது.  

அமலவாை்வு:  அமலாம் பஞ்ஞாடச்ரத்வத பபற்று, அழியாப் பிறப்பில் குடிவயறி ைாழ்ைது. 

கலாம் சரபீு: ஆசானின் ஓர ் எழுத்து மாத்திவரக்வகால் பகாண்டு எழுதப்படட் வைதத்திற்கு 

கலாம் சரீபு என்று பபயர.் அதுவை குரு தட்சிணாமூரத்்தியிடம் இருக்கும் சின்முத்திவர- 

சிைமயப் பபாருள். ஆறாைது அறிவு பகாண்டு தான் அப்பிரகாசப் பபாருவள 

அறிய முடியும் என்பதற்கு சாடச்ியாக நம் ஆண்டைரக்ள், ஞானச ் சங்ஙு 

பாடலில் 
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கலங்மகாண்டு எழுதா எழுத்தது மீமாய்க் 

காணுமற் றஜலயுடன் காலாய் 

இலகிய தஜலபார்த் தூதிடத் மதானித்தங்  

தஙழுந்நிடும் வலம்புரிச ்சங்பங    என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

பகாளரி சாஜலயர் திருனாள்: 

பாஜைப் பபாக்கிப்ப லன்ஜககு லுக்கிட  

னாள தாவரு னண்ணிய தாமுடி 

வாழும் மாதம்ஜத யாமுதற் பறதிபய 

பகாள ரிசாஜல யரத்ிரு னாளபத  

பமய்யானது எப்வபாது நம் உள்ளத்தில் வதக்கிறவதா அதுவை வத பபாங்கலாகும். 

சூடச்ும வதகத்தில் உள்ள ஞோயிறு, திங்கள், பசை்ைாய், புதன், வியாழன், பைள்ளி, சனி, ராகு, 

வகது என்ற நைக்கிரக வகாள்களானது ஆசானின் ைாய்வம மூலம் அறியப்பட்டு காலமற்ற 

இடத்தில் குடிவயற்றி வைக்கிறது. ஆசான் திருைடி னிழலில் படிந்து பிரம்மவித்வதவய பழகித் 

வதரந்்த பிறவக சரை்வைதங்களின் பமய்ப்பபாருளும் நம்முள் பமய்யாக்கப்படும். 

தீரக்்கதரிசனமும் இவதவய தீரக்்கமாக பசால்கிறது. அை்ைாறு அழியாத பமய்ப்பபாருவள 

வதடுகின்ற வதடட்முவடயைவன மனிதன் என்று வைதங்களும் அறுதியிட்டு கூறுகிறது. இதவன 

பமய்ன்னிவலப் வபாதத்தில்,  

சுத்தஜச தன்ய னாதர் மசால்மலாரு மபாருளி னாபல  

மசத்துனீ தினம் பைகத் மதரிந்திடும் உளவு தாபன    என அருளப்பட்டுள்ளது. 

தனித் தஜலஜமப் மபரும்பதி: ைந்த ைந்த ஞானிகள் வபால் அல்லாமல் நம் 

ஆண்டைரக்ள் தன் குருவை சந்தித்தபிறகு தன் குடும்பத்வத விட்டு அைரப்ின்வன பசன்று 

சரணாகதி அவடந்து வதைசன்னதங்கள் பபற்று அைதார புருஷராய் னின்று, தன்வன அண்டி 

ைந்த மக்களுக்கும் பமய்வய ைழங்கினாரக்ள். பபண் துவணயானது ஞானம் பபற இவடஞ்சல் 

இல்வல என னீதித் திருமணம் புரிந்து, குடும்ப சவமதர ராய் ைாழ்ந்து காட்டினாரக்ள். வமலும் 

ஜாதி, மத, ஏவழ, பணக்காரன் என்ற வித்தியாசமின்றி சமத்துைத்வத ஏற்படுத்தி ஞானத்வத 

வபாதித்து, உலக காரியத்திற்கு பதய்வீகம் வதவையற்றது என்பவதயும், இவற 

திருகாரியத்திற்கு எப்வபாதும் யாைற்றாலும் எை்வித தவடகளும் ைராது என்பவதயும் 

நிரூபித்த நம் ஆண்டைரக்ள்- ைந்த ைந்த தீரக்்கதரிசனங்கள் எதிரப்ாரத்்திருந்த ஒரு தனித் 

தவலவமப் பபரும்பதியாகும். 

எண்ணம் வமல் வநாக்கமாக இன்றி கீழ்வநாக்கமாக இருந்தால் அது விவனயில் சிக்கி 

பிறவிச ்சூழலில் சிக்க வைக்கும். குருபபருமானின் ைாய்வமக்குள் ஆனவுடன் நம் எண்ணம், 

பசால், பசயல் மூன்றும் வமல்வநாக்கமாகி பிறைாவம எனும் பபரும்வபறு கிட்டும். இணதயே நம் 

கதே்வமவரக்ள்  

எண்ணு கின்றனல் மலண்ண மஜனத்ஜதயும் என்று காலந் நாை்டிய காரணை் ைா ைாைலில் 

அருளியுள்ளார்கள்  

ஆதிசச்ா ஜலனாட்டு-மமய்வழி 

ஆண்டவர் மக்கள் குலம் 

னீதிப்மப ருங்ஙுடி மாஜலப்பா ஜனப்பலி 

-மபாங்ஙபலா மபாங்ஙல்  

என்ற பாவனப்பலி பாடலுக்குள் பபாதியப்பபற்றிக்கும் ஜீைனுக்கான இரகசியங்கவள குரு 

பிரானைரக்ள் அருளிச ்பசய்து அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 
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14-01-2022 (தவள்ளிக்கிழபம) தைாங்கல் சிறை்பு சபை (மாபல) ~ 

சிவகாசி ~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ. தியாகராஜன்  

 

 

யஜாதி: மும்மலங்களோன ஆைவம், கன்மம், மோணே ஆகிே மூன்ணறயும் சுட்டு 

எரிக்கின்ற ஆசோனின் திருநோவில் இருந்து வருகின்ற வோக்குத் தீயே யஜோதி,  

ஏழு திபர: னபுசுகளோக உள்ள ஏழு நிணலகயள ஏழு திணரகளோக உள்ளது. 

இபச: ஒரு போடல் படிக்கும் யபோது மூசச்ு உள்ளிழுக்கும் மற்றும் கவளிவிடுகின்ற 

யனரத்்திேோன கணலணேக் கற்பிப்பயத இணச. 

பிரம்மம்: சிற்றின்பத்திற்கும், யபரின்பத்திற்கும், கோரைமோன, முக்கோலத்ணதயும் 

அறிேக்கூடிே மனமோகிே பிரம்மத்ணத அறிந்து அதனுடன் இரை்டறக் கலந்தோல் மனுவும் 

பிரம்மம் ஆகலோம். 

ஜீவ சயகோதரி லோவை்ேோ வோசுயதவன் போடிே ைாபனை் ைலி போடணல, குருபிரோன் 

விளக்கி அருளினோரக்ள். 

ஆதிசச்ா பலனாை்டு - தமய்வழி 

ஆண்ைவர் மக்கள் குலம் 

னீதிை்தை ருங்ஙுடி மாபலை்ைா பனை்ைலி  

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

மங்பஙயர் தைாங்ஙலிை - மாமண 

வாளர்கள் கூைனிற்கத் 

தங்ஙள்தைண் டுபிள்பள தாதமல்யலா ருங்ஙூைை்  

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

ஆலயம் சுற்றிலுயம - அடுை்பிை்டுக் 

யகாலமாம் ைாபனயியல 

சாபலஜீ வத்தண்ணீர் யவண்டியு பலயிைை் 

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

தசல்வமுச ்சீரும்தைாங்ங - யசர்ந்நயைர ்

தசன்மசா ைல்யம்ஓங்ங 

கங்ஙுல்ை கலற்ற தசங்ஙம லத்திருை் 

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

அன்னிய ைாவம்தைாங்ஙி - இன்னா 

னபலந்நபத யவரறுத்து 

னன்தனறிை் புண்ணியம் தைாங்ஙிை்தைாங்ஙிவரும் 

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

மக்கள்ைா பனை்ைலிதசய் - ஆண்ைவர ்

முக்கூருக் கத்திதகாண்டு 

ைக்கை்ை னிமதி னிற்கமக் கள்திரள் 

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

 

ஜகாதியந் நம்விளங்ஙும் - யதவன் 

அவாந்நரக் காை்டினியல  

மகாசன மக்கள்தி ரண்ைைா பனை்ைலி 

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

உத்யயாவ னக்காைட்ியல - யமமக்கள் 

        னித்யத்த வத்யதறும் 

        சத்தினி முன்ைாக உத்தமர் தங்ஙுலை்  
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- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

 

தனடுங்ஙலி யுகம்மழிந்நு - பூவண 

னடுனதீி யுகம்புரக்கும் 

திைதீர்க்கத் ததரிசனம் னாபைதைறுங் ஙாை்டியல 

- தைாங்ஙயலா தைாங்ஙல் 

கமே்வழி ஆை்டவரக்ள் முக்கூர ் கத்தி 

ககோை்டு போணனப்பலிணே எடுத்து 

நடத்தினோரக்ள், போணனப்பலி பற்றி ணபபிளிலும் 

கூறப்கபற்றுள்ளது. நோம் உடல் அல்ல என்பணத 

உைரத்்தி முணற சங்கோரம் கசே்து, நமது 

அழிேோத கசோந்த உடம்பில் குடியேற்றி ணவத்து 

பிறவோணமயில் கபரியேோரக்ள் நம்ணம ஆக்கும் 

கசேயல போணனப் பலி அதன் பலனோக மகிழ்சச்ி 

கபோங்ஙுவயத கபோங்ஙல். நரசிம்ம அவதோரம் 

உைரத்்தும் கசேலும் இதுயவ. 

மைவோளர ் எனும் ஆசோனோகிே ஆை், 

மங்ணகேர ்(ஆை், கபை்) எனும் சீடரக்ளிடத்தில் 

அறிவில் யபோகம் ககோள்ளும் நிணலயே 

சிவயபோகம். இதில் பிறப்கபடுக்கும் 

யதவகுழந்ணதயே அறிவோகும். ஜீவத் 

தை்ைீரோகிே யதசிகர ் வோசககமனும் 

தீரத்்தத்ணத கவை்டரள போணனயிலிட்டு ஆன்மோ 

லேமோகும் இடமோகிே ஆலேத்தில் ணவத்து 

ஆசோனின் னோதமோகிே அனல் ககோை்டு மூட்ட 

யவை்டும்.  

சோணல ஆை்டவரக்ளும், வள்ளல் 

கபருமோனும் தமிழ் பஞ்ஞோடச்ரம் என்று அருளியுள்ளோரக்ள். பஞ்ஞோடச்ரம் மனிதனிடத்தில் 

கசோந்த உடம்போக, சூட்குமமோக, இருக்கிறது.அதணன மோதவரோகிே குருபிரோனின் இரக்கத்தோல் 

கபற்று மும்மலம் கருகிேவரக்ளுக்யக முசச்ுடர ்யதோன்றும். அதன் அணடேோளம் மணட திறந்த 

கவள்ளம் யபோல் வருகின்ற அவரது வோே்ணமயே. 

ஆசோனின் னோதயம சீரப்ோதமோக, னிணனவோக, னோவோக விளங்குகிறது,.கங்ஙுல் பகலற்ற 

அவ்இடத்தில் இருந்து வரும் உைரவ்ு, அறிவு, அணனத்ணதயும் கபற்று கஜன்மம் 

கணடத்யதறுவயத கபோங்கல். இணதயே  

தசன்மந்யநா றும்தசய்த கன்மங்ஙபைத் யதற்றவந்ந 

சன்மார்க்க தரன்னாசான் சீர்ைாதம் யான்மறயவன்-   என்று இடப்போக ஆசோரக் 

கை்ைியில் நமது கதே்வமவரக்ள் அருளியுள்ளோரக்ள்  

இணறவனுடன் இரை்டறக் கலப்பது அத்ணவதமோகவும் இதற்கு மோற்றமோக துணவத 

நிணலயும் உள்ளது. குருபிரோணன அன்னிேமோக எை்ைோமல் இருந்தோல் தரம்மோகிே 

பிரம்மவித்ணத கசேணல நமக்கு யபோதிப்போரக்ள். இதற்கு தணடேோக இருக்கும் நம் மனணத 

மோற்றக் கூடிே கசேயல ரசவோதம். இதுயவ னன்கனறிப் புை்ைிேம். 

கமே்வழி ஆை்டவரக்ள் முக்கூர ் கத்திேோகிே "னோ" ககோை்டு போணனப் பலி 

எடுக்கிறோரக்ள். ஆதி அந்தமோகிே முதலுக்கும் முடிவுக்கும் னடுவோக ஜகம் இருக்கிறது. அணதத் 

கதரிந்தோல் யதோற்றமும் முடிவும் கதரியும். அதுயவ ஜகனோதனோக உள்ளது.  

போவங்கணளச ் சுடும் கோடோக இருப்பது உத்தி ஓவை்ைம். முத்தி 

போலிப்பு, முத்தி பூரைம், சுத்தி போலிப்பு, உத்தியேோவன சிதத்ி கோனகம், முத்தி 
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யலோகம், இணவேோவும் கசேணல ணவத்து யபசப் கபற்றுள்ளது. புருஷனில் 

உத்தமர ்எனும் புருயஷோத்தமரோகிே ஆசோன் நடத்துவயத கபோங்கல். 

இணறவனோகிே மணறக்கோடயன குருவோக கோடட்ோணனேோக உள்ளோர.் னீதி 

யுகம் என்பது பிரோைனின் ரகசிேதண்த அறிந்து அறிவு நிணலயில் 

நிணலகபற்று இருப்பது. கபோங்கல் கபோங்க யவை்டிே இடம் அவரவர ்முகதத்ில் னடு கருவோக 

கவை்டரளமோக உள்ளது. ஆசோனிடத்தில் இருந்து கபோங்கி வரும் கங்ணகயில் நமது மன 

எழுசச்ி அடங்கி அறிவு கபோங்கி அதன் மூலம் உைரண்வப் கபற்று இணற பதத்ணத அணடே 

யவை்டும். ஆதி மோரக்்க னீதி அணவயின் மக்கள் ேோவரும் கபோங்கல் சீருடனும், சிறப்புடனும் 

வோழ யவை்டும் என்ற ஆசீரப்ோத வோரத்்ணதகளுடன் குருபிரோன் அவரக்ள் அணவணே இனியத 

நிணறவு கசே்தோரக்ள்  

15-01-2022 (சனிக்கிழபம) தசல்வை் மபாங்ஙல் சிறப்பு சஜப ~ சிவகாசி 

~ மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்ைனா விஜயகுமார் 

 

அறுக்குமட்டு மாய்ஜகதஜன யறுத்பத விட்டு... எனும் பாடல் பாடப்பபற்றவத 

பதாடரந்்து, குரு பிரானைரக்ள் மாய்வகவய அறுத்து விருப்பமுடன் மனம் ஊணி உவறந்து 

பமய்ஞானத்வத பைல்லக் கூடிய சாதனங்கள் அவனத்வதயும் வைதசாட்சிப்படி 

அருளினாரக்ள். 

பாதம்:  

வீடான வடபமரு கிரியினிட பாதம்,  

உபனிடதத் மதளிந்நமவாளி மஜலயின் பாதம்,  

அருவுருவா மயஜனயாண்ட விண்ணின் பாதம். 

வீடு, ைடவமருகிரி, வகலாயம், எல்வல திவசயற்ற திருதத்லம், 

பசங்கமலத்தாயாம்சின்மயம், சிைமயம், பஞ்ஞாடச்ரம், ஏகாடச்ரம், எல்லாம் திருசச்ிற்றம்பலப் 

பபாருளாகிய ஜீைவனவய குறிக்கிறது. அறிவுக்கு அறிைாம் என் ஆசானின் பாதமாகிய னோதம் 

நம்முள் புகுந்து அறிபைனும் பாதவம நம்வமத் தாங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது என்பவத 

உணரவைக்கிறது. 

முக்தி: பிறக்கமுக்தி, நிவனக்கமுக்தி, பாரக்்கமுக்தி, பசால்லமுக்தி, இறக்கமுக்தி என்று 

கூறப்படும் ஐந்து தலங்களின் நிவலயானது, நம்முள் பஞ்ஞோடச்ரத்வத அறிந்து முக்தி எனும் 

பிறைாவம அவடைவத உணரத்்தும் தத்துைமாகும். 

ஆதி மான்மியம்: ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம்-  

மனிதனின் உப்புப்பாண்ட உடலுக்குள் நீராதாரமான சுண்ணாம்பு, இரும்பு, பசம்பு, 

துத்தநாகம், கந்தகம், ஈயம், தங்கம், பைள்ளி, தாமிரம் முதலான பலைவகப்பட்ட தாது உப்புச ்

சத்துக்கள் ஒை்பைாரு பசாட்டு ரத்தத்தின் அணுவுக்குள்ளும் இருக்கிறது. உப்பு அதிகமானால் 

பலவித வநாய்கள் உண்டாகும். மனதின் பசயலால், உடலில் உப்பு அதிகமாகும்வபாது 

விஷமாகவும், மனம் அறிைாக மாறும்வபாது லைைமணி மந்திர ஔஷதமாகவும் மாறுகிறது. 

இவதவய ஆண்டைரக்ள்  

விடமதுவுண் டமுதமது ஊறிவர மலங்யங, என்று கமே்ன் னிணலப் யபோதத்திலும்  

 

விடமதஜனக் ஜகவாசி மூலிஜகச ்சார ்

விடட்ாடட்ி மையப்பதத்தி மலடுத்தருந்நு   என்று குரு முறோதியிலும்  

 

விடமுமு றிந்நமுதம் மஜடயுந்நிறந்நுவிடு-முளபவாபர என்று 

பூரைவை்ைப் போ போடலில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

உடல்:  உடம்பு னற்பலன் உயிர் மதி வாை்வாம் உடலுக்குள்ளிருக்கும் 

சூடச்ும உடலின் ரகசியங்கவள உணர நம் உடவல வபணி பாதுகாக்க 
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வைண்டும். வநாயற்று ைாழ, பசி, தாகம், தூக்கம் முதலான உடல் பமாழிகவள 

அறிந்து பசயல்பட வைண்டும். பபரிவயாரக்ள் உடம்ஜப வளர்க்கும் உபாயம் 

அறிந்பத உடல் வளர்த்பதன் உயிர் வளர்த்பதபன என்கிறாரக்ள். உடவலக் 

காக்கும் உணவுகவள உண்டாலும் உடல் ைளரச்ச்ிக்கான தாதுஉப்புகள், 

சக்திவயக் பகாடுத்து ைளரப்்பது இவறைவன என்ற ரகசியத்வத ைள்ளல் 

பிரான் "திருஅருடப்ா" ைசன பாகத்தில் நான்கு விண்ணப்பங்களில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

அறுகூறு சுஜவ: மனிதன் அறுசுவையாக உண்ணாவிடட்ால் அறிவு மழுங்கி 

அறிைற்றைன் ஆைான். அறுசுவையில் ராஜசுவை உப்பு. ஆண்டவர்கள் திருவாக்கு: உப்பு 

னாவில் இல்லாவிடட்ால் உப்ஜப உணரமுடியுமா? நம் உள்ளத்தில் பதவஞானம் ஆதியிபல 

பஜடக்கப்மபற் றிராவிடட்ால் ஞானத்ஜத இன்று நம்மால் உணர முடியாது. நம் எண்ணம் 

எவத சாரந்்திருக்கிறவதா அதற்வகற்ப நம் னோவில் உப்பின் சுவை அதிகமாகவும், 

குவறைாகவும் இருக்கும் என்ற வதை ரகசியச ் பசயல் வைத்து அருளப்பபற்றவத 

இத்திருைாக்கியம். 

தஜலயின் சிறப்பு: எல்லா ஜீைராசிகளின் தவலவய ஒப்பிட்டாலும், ஒரு மனிதனுவடய 

தவலக்கு ஈடாகாது. உப்புப்பாண்ட உடலுக்குள் பசாரக்்கம், மத்திய, பாதாளம் என்ற மூன்று 

உலகங்கள் உள்ளது. மனுத்தவலயில்தான் கதிர ் மதி மின் பனி தாரவக அைனி யாவும் 

உள்ளடக்கிக் பகாண்டு அழியாைஸ்து அணுைாக உள்ளது. "நான் ஆன்மா பசு சிற்றணு 

ைடிவினன்" ஆகிய அணுவிவன ஆறாைது அறிைாகிய ைாடாத ஓரறிைாய்ப் பாயும் 

முவனக்கூராகிய மனக்கண் பகாண்டுதான் காணமுடியும். நிரக்ுணராகிய வைதத்தாய் 

ஆலைாய்ச ் சூலில் வைத்து, பசான்னயனக்கவல மூலம் மூன்றாைது கண் திறப்பிக்கும் 

பிறப்பானது- உபனயனம், உபனிடதமாக உள்ளது. ைஸ்து வித்தானது மனிதனுவடய 

எண்ணத்தின் பிற்புறப்பிடரியில் னிவற னீதியாசன பீடமிடட்ிருந்து ைருைவத "உருண்வடாடிப் 

படியுந்நல மிதுதாண்டா மகவன" என்று அமுத கணலக்ஞோன யபோதம் 58-வது பாடலில் 16-

நிவலகளாக ஆண்டைரக்ள் அருளுகிறாரக்ள். உருண்வடாடிப் படியுந்நலமானது, நாம் 

தூங்கும்வபாது அறியாவம நிவலயாகவும், தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறும்வபாது அறிவு 

நிவலயாகவும் உள்ளது.  

ததய்வத் பதடு கூடகம்- வஸ்த்து துதி:  ைஸ்துைாகிய அகரம், அகமியம்,- 

மகான்மியமாக ைஸ்துவித்தாக, எழுதாதஎழுத்து, ஓதாமவலாதும் வைதம், வித்தில்லாவித்தாக 

இருக்கிறது. வித்தில்லா வித்வத விவதக்க ைந்த சிைக்பகாழுந்தாகிய ஆசானின் னோதம் 

மூலவம, அைரைரின் னாமம் ஆன்மாவிற்வகேன்றி உடலுக்கல்ல என்ற பபருநிவலவய 

உணரவைக்கிறது. பாதனிவல வைத்த ைவராதயராகிய ஆசானின் ைாய்வமயால், அடி முடி 

னடு இரகசியமாகிய "ஒள" என்பவத தன்னுள் பசயலாக அறிந்து, அகரம் தான் முதல், என்பவத 

நாம் உணரந்்து பபருைாழ்வு ைாழ இவறைன் நல்லருள் பாலிக்கவைண்டி பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைத்தின் பபாற்பாதங்கவள ைணங்கி குருபிரானவரக்ள் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

15-01-2022 (சனிக்கிழபம) மசல்வப் மபாங்ஙல் சிறப்பு சஜப ~சிவகாசி  

~மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

பாதம் அறிந்தைரக்்வக வைதம் விளங்கும். சரை்வைதங்களும் புகழும் பாதமானது 

சிைமயப் பபாருளாக, ஏகாடச்ரமாக வைகாக்காலாக, அறிபைனும் பாதமாக ஒை்பைாரு மனுத் 

தவலயிலும் வீற்றிருக்கிறது.  

குரு முறாதி-  

மகாழுமுஜனயாம் கதிர்முஜனயி லாடும் பாதம்  

னம்பினவர் குடி திருவங் பஙறும் வாை்பவ.  

முக்வகாணபமன்னும் பகாழுமுவனயின் இரகசியத்வத, 

ஆதிப்புள்ளியாக இருக்கும் கதிரம்ுவனவய, வகாடான வகாடி மவற புகழும் 
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பாத னிவலவய, தளிர,் இவல, பூ, காய், பழமாய் இருக்கும் பஞ்ஞாடச்ரத்வத, 

சகல உயிர ் ஜீைனிலும் ஆடும் பாதத்வத, பழுதணுகாத ஆலயமாகிய 

பக்தரின் உள்ளத்தில் வகாயிலாக பூத்திருக்கும் அழியாத திருப்பாதத்வத 

நம்பினைரக்்கு, குருவைப் வபாற்றி குடிவயாங்ஙி ைாழும் பபருைாழ்வு 

கிட்டுகிறது. அவத பாதம் னழுகு மனமாக இருப்பைரக்்கு னாசபாதமாக 

மாறிவிடுகிறது. இசப்சயவல வித்தியா பாதம்-அவித்தியா பாதம் என்று வமல் கீழ் பாதமாக 

வைதத்தில் அருளப் பபற்றுள்ளது. 

ஆதிமான்மியத்தில், ஜீைாத்மா பரமாத்மாவின் இரகசியதவ்த பதிமூன்று னிவலகளாக 

ஆண்டைரக்ள் அருளிச ்பசய்துள்ளவதப் வபான்வற, ைள்ளல் பிரானும் அகரத்தின் இரகசியமாக- 

விந்து னாதம், பரவிந்து பரனாதம், 

அபரவிந்து அபரனாதம், என்ற 

பதிமூன்று நிவலகளாக 

அருளியுள்ளாரக்ள். இத்வதை இரகசிய 

பசயவல, வதைசன்னத முத்திவர 

பபற்று ைரும் குரு பிரானின் 

பபருங்கருவணயால் மட்டுவம 

அறிந்தவடய முடியுவம அல்லாது படித்து 

பதரிந்து பகாள்ள முடியாது. 

மதௌஹீது மக்காமில், 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ள, ஹயாத்து 

முதல் கலாம் ைவரயுள்ள சிபத்தின் ஏழு 

நிவலகளும், ஹம்மாறா பதாடங்கி 

காமீலா ைவரயுள்ள னபுசின் ஏழு 

நிவலகளும், அைற்றின் குணங்களும் 

பசயல்களுமாக கூறப்பட்டுள்ளவத 

ஆசான் அைரக்ள் பபருங்ஙருவண 

பகாண்டு நம்முள் உணரத்்தி, னபுவச 

சிபத்தாக்கும் பிரம்மவித்வத பசயவல 

பழக்கி வைத்து கீழ்வனாக்கி பசல்லும் 

மனவத வமல் வனாக்காக அறிைாக 

மாற்றி வைக்கிறாரக்ள். இசப்சயவல 

ஆண்டைரக்ள், பாதமதி லிருந்நு சின்னாட் பைகி வரச ்மசால்லி, என்று அமுதகவலக்ஞான 

வபாதம் பாடலில் அருளியுள்ளோரக்ள். 

மனிதனின் தூல, சூக்கும், காரண, மகாகாரண என்ற நான்கு வதகத்தின் சூடச்மங்களும் 

அமானிதத்துள் பபாதித்து வைக்கப் பபற்றுள்ளது. அப்பபரும் சிறப்புவடய அமானிதப் 

பபாருவள மாவயயினால் பஞ்ஞமாபாதகமாக மாற்றிக் பகாண்டு துன்பப்படுகிவறாம் 

என்பவத ஆதி மான்மியம் மூல பண்டாரப் பருவத்தில், அமானிதபமன்னும் பபருந் தைப் 

பபாருளான வித்தியா தத்துைமாகிய ஏழும்- ைாங்கிக் பகாண்டுைந்த இங்வங இைனது பசயல் 

சீரின்றி பஞ்ஞமாபாதக விரிைளர ் வித்தாக முவளபயழச ் பசய்வித்து விருடச்மாக மாற்றிக் 

பகாண்டு விடட்தினாவல மாவய என்பறழுந்து- இைவனச ்சாய்ப்பதற்பகன்வற னபுசுகளாகி 

னிற்கும் அவைகள் ஏழும்- ஒை்பைாருைரின் பக்குைதத்ிற்கு ஏற்றைாறு ஆசான் ஆலைாயூற்றில் 

இருந்து பிறங்ஙும் னாதம் மூலம் பரிசுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது என்பவத  ஏழு னிவலகளாக 

பதய்ைம் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

பாதனிவல வைத்த ைவராதயராகிய குருபிரானைரக்ள் விண்னாட்டிலிருக்கும் இப்பாரப் 

பபரிய பாத இரகசியங்கவள வபரிரக்கம் பகாண்டு அருளிச ் பசய்து அவைவய னிவறவு 

பசய்தாரக்ள். 
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16-01-2022 (ஞாயிற்றுக்கிழபம) சத்துவாசச்ாரி சபை  

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

ஜீவ சயகோதரர ்ககௌதம் அயசோகன் அவரக்ளின் உணரேோடலின் கதோகுப்பு - 

ஆறிரு சமயத்திற்கும் 

அறிவுபர ததய்வ மாகி 

ஆருயிர்க் குடிை்பி றந்நா 

ரபனவர்க்குந் நந்பந யாகி...  

 

என்ற போடலின் புரிதலோக உலகத்தில் உள்ள மதங்கள் ேோவற்றிற்கும் அறிவு என்ற 

பரம்கபோருள்தோன் பிரதோனம். புற சமேம் ஆறு, அக சமேம் ஆறு என மதங்கள் 12 ஆக உள்ளது. 

புறசமயம்- 

1.கைபதி-கோைோதிபத்ேம், 2.முருகன்-ககௌமோரம், 3.சிவன்-ணசவம், 4.திருமோல்-ணவைவம், 

5.சக்தி-சோக்தம், 6.சூரிேன்-கசளரம் 

அகசமயம்- 

1. கணைதி-சகல ஜீவனுக்கும் பஞ்ஞ பூத கைத்தணலேரசயன கைபதி 

2. முருகன்-ஜீவகுணக யதோறும் வீற்றிருக்கும் மறுவிலோ குகன் 

3. சிவன்-மூன்று யகோடும் இரை்டு இணடகவளியும் யசரத்்து ஐம்மைிப் கபோதிணகேோக உள்ள 

பஞ்ஞோடச்ரம் எனும் அழிேோத னித்திே யவத தணலேோக உள்ளது 

4. திருமால்-னோமத்ணத குறிக்கும் கசேலோன சோகோத்தணல  

5. சக்தி-தணலேோன தணலணே கோக்கும் பத்து வேது கன்னி 

6. சூரியன்-ஆதித்திே இருதேம் என்ற பிரகோசப்கபோருள்  

அணனத்து சமேங்களும், உைரத்்துகின்ற ஒயர கபோருளின் ரகசிேதண்த தன்னில் அறிவயத 

தன்பன அறிதல் இதுவன்றி மற்றணவ ேோவும் 

புறங்ஙிைந்ந சமயங்ஙள ீராறிலும் கண் குருைன்... (அமுத கணலக்ஞோன யபோதம்) 

என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளோரக்ள். 

ஆறுவித சமயத் யதார்க்கும் 

ஆறுமுக சாமி யாகி... என்று வள்ளலோரும் அருளியுள்ளோரக்ள். 

அவதோர கசம்மல்களோக வருகின்றவரக்ள் அவரவர ் ஜீவகுணகயதோறும் வீற்றிருக்கும் 

மறுவிலோக் குகணனக்கை்டு வைங்ஙும் வைக்கத்தில் நம்ணம ஆக்கி ணவத்து, நோளோனது 

வீைோகோமல் கோக்கின்ற கசேயல கங்கோளன் பூசும் மங்கோத திருநீறோக உள்ளது. மதங்கள் 

உணடந்து சிதறினோலும் அதன் மூலமந்திரம் எப்கபோழுதும் அழிேோத கசேலுணடேதோக உள்ளது. 

இதணன ஆை்டவரக்ள் 

வந்ந ைல 

மந்நிரை் ைலனபனத்தும் தன்திைத்துள் ளாண்ைைனி  

யமரு ைாதா 

என்று ஆைலங் ஙன்னி போடலில் அருளியுள்ளோரக்ள். 

ஆதி மான்மியத்தில் இங்ஙனம் "கைித்தற்கரிே அரும்கபரும் னிணலகளோகிே கணலகள் 

அறுபத்து னோன்ஙிற்கும் அப்போற் றோை்டி யமம்படட் ஓர ்கணலேோகிே யவதங் 

ஙடந்ந கசழும்புனற் சலோசன அரசு பீடமோகிே திருவீசக்சன்னும் சிவசிகரக் 

குரசலங்ஙிரத்ப் பிழம்கபன்னும் - அந்நப் பிரம்மரந்நிர அதிமயகோன்னத 

னிணலணே",   சிவகசங்யகோல் மூலமோக நம்ணம ஐஸ்வரிேனோக 
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ஆக்குகின்றோரக்ள். குரு ககோை்டல் அருளோல் சீரிே வழியில் கசன்றோல் 

யதவோதி யதவனிடத்தில் ஐக்கிேம் ஆகலோம். 

திருவடி- 

         திருவடி யயசிவ மாவது யதரில் 

திருவடி யயசிவ யலாகஞ்சிந் திக்கில் 

திருவடி யயதசல் கதியது தசை்பில் 

திருவடி யயதஞ்சம் உள்ததளி வார்க்யக - ( திருமந்திரம் ) 

 

இப்போடலில் திருவடிதோன் சிவமோகிே ஒளி, சிவயலோகம், யமோடச்ம் எனக் கூறுகிறோரக்ள். 

அத்தணகே திருவடிணே, ஒரு கமே்க் குரு பிரோனிடத்தில் சரைோகதி அணடயும் யபோது நம் 

உள்ளம் கதளிந்து சிவமோகலோம். 

திருசச்ிற்றம்ைலம்- திரு + சிதத்ு + அம்பலம்  திரு என்னும் கபோருணள அறிந்தவரக்ள் சித்தரக்ள்.  

சித்தமலம் அறுத்துச ்சிவமாக்கி எபனஆண்ை 

அத்ததனனக் கருளியவா றார்தைறுவார ்அசய்சாயவ 

என்ற போடலில், சித்தத்ணத கதளிே ணவத்த ஆசோன் அவரக்யள திருசச்ிற்றம்பலப் கபோருளோக 

இருக்கிறோரக்ள். 

சீவன் எனசச்ிவன் என்னயவ றில்பல 

சீவ னாரச்ிவ னாபர அறிகிலர ்

சீவ னாரச்ிவ னாபர அறிந்தபின் 

சீவ னாரச்ிவ னாயிை்டு இருை்ையர  - ( திருமந்திரம் ) 

சீவன் யவறு சிவன் யவறு அல்ல, நம்ணம அறிவு கசோரூபமோக ஆக்கி ணவப்பவரக்யள 

சிவகபருமோன். அத்தணகே சிவ கபருமோகனனும் குரு ககோை்டல் அவரக்யள, ஆதி மோரக்்க னீதி 

அணவயின் அங்கங்களுக்கு யபரோனந்தத்ணத அருளுகிறோரக்ள். என்ற உணரேோடலுடன், குரு 

ககோை்டலின் ஆசீரப்ோதத்துடன் அணவேோனது இனியத நிணறவு கபற்றது. 

 

20-01-2022 (வியாைக்கிைஜம) குருவார சஜப ~ மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார்  

 

வான்மதி மகாரல் வாக்கியம் எண் 51:  

பமய்ஞ்ஞான சவபயில் பல ஆண்டுகளாக நாம் இருக்கிவறாம் என்ற வமட்டிவம 

ைரக்கூடாது என்பவத சாணார ்குல வைதமான அகிலத்திரட்டு அம்மாவன பாடலில், சான்வறார ்

என்றாலும் சக்கிலியன் என்றாலும் பமய்ஞ்ஞான சவபயில் ஒவர னீதி வகாட்டில் 

வைக்கப்படுைாரக்ள் என்று அருளப்பட்டுள்ளது பமய்ப் பாவதயில், தாய் தந்வதயரின் 

ஆரை்மும், ஈடுபாடுவம, அைரக்ளது குழந்வதகளும் இதவனத் பதாடர காரணமாக 

அவமகின்றது என்று தன் மக்களுக்கு உஜார ் ஜாக்கிரவதேோக ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர ்மபருமான் அருளிய திருவாசகம்:- மசத்திலாப் பத்து பாடல் எண் 08  

பபாது பசரயன் மபாருகடற் கிடந்பதான்  

சீதப் புனல் நிலவிய வயல்சூை்  

எனத் துைங்கும் பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல் 

இதன் விளக்கமாக, "வபாது" (கபோழுது) எனும் காலத்வதப் பற்றிய சிந்தவனயற்று இருந்த 

நம்வம, பபரிவயாரக்ள் தமது சிைராஜ பாடவ்டயில் ைழி கூடட்ி நடக்க வைத்து மாதைன் 

தைமருந்வத நல்கி மரண ைறுவமயில் இருந்து கோக்கிறோரக்ள். என 

பகிரப்பபற்றது. 
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திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதவாரம் பாடல் எண்-09 

"அந்தமு மாதியுந் நான்முகனும். 

கந்தம கிற்புஜக பயகமழுங் கணபதி  

யீசச்ரங் காமுறபவ" 

எனத் துைங்கும் பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி உமாராணி அைரக்ளின் 

புரிதல்  

ஆதியும் அந்தமுமாகிய சிைபபருமான் சாத்வீக குணமாகவும், பிரம்மா 

அகங்காரமாகிய தவமா குணமாகவும், விஷ்ணு மனபமன்னும் ரவஜா குணமாகவும், 

இருக்கிறோரக்ள் என்று சிதத்யவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இணத நிரக்்குணம் பகாண்ட பமய்க் 

குருபிரானின் னோதத்தின்  மூலவம அறிய முடியும். 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா: பாடல் எண்: 10  

தமய்ய தானருை் ைாவின்வி பளதவலாம் 

தசய்யும் தமய்வழிச ்சாபலசத்சஞ் தஞான்மபற 

அய்யர் தமய்ை்புல பமத்தபல ஆண்ைவர் 

வய்யம் வாழ்சித்தர் காலமும் வந்நயத  

என்ற போடலுக்கு ஜீை சவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல். 

 

ைள்ளல்பபருமான் அருளிய புருஷாரத்்தங்கள் நான்ணகயும், வகக்பகாண்ட பமய் 

வமனியரோக ஆக பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அைதரித்தாரக்ள். இதவன ைளர ்குழந்வத குமாரப் 

பருைத்தில் வைதகவலக் கதிபதி என்ற பாடலில் அருளுகின்றாரக்ள். பசஞ்பஞான் மவறயாகிய 

ஆசானின் னோதம், நம்வம அறியாவம என்னும் இருளில் இருந்து அறிவுப் பிரகாசமாகிய 

வமவல நாட்டுக்கு அவழத்துச ்பசல்லும் கயிறாக உள்ளது. ஏழு உலவகயும் தன்னுள் காடட்ி 

அருளுகின்ற சாவல என்ற பமய் வமனியரின் தாள் பணிந்து, வோழயவை்டும். இணதயே "னூல் 

ைழிப்பற்றிட கால்ைழி ஓடிடும்" என்ற பாடலில் நமது கதே்வமவரக்ள் அருளியுள்ளோரக்ள்.  

உலகில் ஞானம் என்பது, பரஞானம் அபரஞானம் என இரண்டு ைவகயாக உள்ளது. 

உலகியல் ைாழ்ைாகிய அபர ஞானத்திற்கு படிப்பறிவு வதவையில்வல என்பதற்கு 1 முதல் 5 

அறிவுள்ள ஜீைராசிகவள சாட்சி. 

பபாருளாதாரம், உணவுப் பிரசச்வன, 

இதவனப் பபரிதாக எண்ணும் மனிதனுக்கு பர 

ஞானத்வதப் பற்றிய சிந்தவனவய இல்வல.  

குரோன் வைதம் ஜிப்வரல் என்னும் ைஹி 

மூலமாக இறங்கி இந்த உலக மாந்தர ்

அவனைரும் பசழிக்க வைண்டும், என்ற ஒவர 

காருண்ய நாட்டத்துடன் அருளப்பபற்றது. 

இவறைன், அைன், அைள், அது, என்ற 

நிவலயில் இருப்பவதயும் அைனுவடய 

கல்யாண குணங்கவளயும், ஒரு பபரிவயாரின் 

இரக்கத்தால் தன்வனத்தாவன அறியும் 

வபாதுதான், புரிந்து பகாள்ள முடியும். ஆலம், 

ரூஹு, ரூஹானி என்பது அலிப், லாம், மீம் 

என்பதாகும், ரூஹு என்பது ஜீைனாகவும், 

ரூஹானி என்பது ஜீை வதகமாகவும், ஆலம் 

என்பது அண்ட 

சராசரங்கவள 

உள்ளடக்கியதாக மனம் 

என்ற மாளிவகயினுள் 
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அடங்கியுள்ளது. அத்தவகய மனம் பகாண்டு தான் நாம் இன்ப துன்பங்கவள 

அனுபவிக்கிவறாம். 

ஐம்புல நுகரவ்ில் வைத்து இவறைன் மனிதவன ஒன்றாகவை 

பவடத்தாலும், மனதினால் வைறு வைறாக ஜாதி, மதம் என பிரித்துக் 

பகாண்டான். அறிவுக்கு, ஜாதி, மதம், கிவடயாது. ஆதி வசைமும், இறுதியில் ைந்த இஸ்லாமும் 

நாம் தான் என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அருளுகின்றாரக்ள்.  பமய்ைழி என்பது மனுமுவள 

துைங்கிய காலம் முதல் என்றும் மங்காத, மாறாத மணம் வீசிக் பகாண்டு இருப்பது. 

"அங்கமதிடத்தில் ஐம்புலக் கதவை அவடக்கும் வபரறிவு" என்ற பாடலில் ஐம்புலவன 

அவடப்பது வபரறிவு என்றும், ஐந்து புலனுக்கும் ஒன்பது ைாசல் உள்ளது என்றும், இதவன 

“ஒன்பது ைாயில் ஒரு மந்திரத்தால் ஐம்புலக் கதவை அவடப்பதும் காட்டி" என வைதத்தில் கூறப் 

பபற்றுள்ளது. ஐம்புலவனயும் அவடக்கும் ைல்லப ைஸ்து மனிதனுள் ஆறாைது அறிைாக 

விளங்குகிறது. பமய் ஆசானின் திரு ஆலைாய் சூலில் நாம் மறுபிறப்பு பிறக்கும் நாவள 

பிறந்தநாள். பிறவிப் பபருங்கடவலக் கடக்க குருபிரான் துவண வைண்டும். அைரக்ளின் ஆசீர ்

பாதவம நம்வம விவனகளிலிருந்து காக்கின்றது. பமய் ைணக்கத்தின் மூலம் விவனகவள 

அறுக்கும் பசயவலப் பபரிவயாரக்ள் நமக்கு வைத சாடச்ியாக அருள்கிறாரக்ள்.  

நம்மிடம் அறியாமல் உள்ள "ஒன்வற" அறிவித்து, பயனுள்ள ஓர ் அரப்்பணிப்பு 

ைாழ்க்வகவய நம்வம ைாழ வைக்கிறாரக்ள் எனக் கூறி, ஒை்பைாரு பபாழுவதயும் 

நன்வமயாக நமக்கு ஆக்கித்தரும் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் பபாற்பாதங்கவள ைணங்கி 

குரு பிரான் அவைவய இனிவத நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

23-01-2022 சத்துவாசச்ாரி சபை (ஞாயிற்றுக்கிழபம)  

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீமதி.யேமலதா 

 

ஜீவ சயகாதரர் தகௌதம் அயசாகன் அவர்களின் உபரயாைலின் ததாகுை்பு -  

பதவம்: ஆை்டவரக்ள் போடண்டேோணவச ்சந்தித்த கபோழுது, அம்பமயய அை்ைா ஒை்பிலா 

மணியய என்ற திருவோசகப் பாடவல பாடினார.் இதில் சிக்தகனை் பிடித்யதன் என்று 

போடுகிறோரக்ள். பிரிக்க முடிேோத உறவுக்கு சிக்கு என்போரக்ள். அப்படி ஓர ்உறவோனது 

ஒவ்கவோரு மனிதனின் இருதேத்திற்கும் இணறகபோருளுக்கும் இணடயில் நடக்க யவை்டும். 

அது ஆசோன் அவரக்ளின் கபருங்கருணைேோல் மட்டுயம முடியும். அப்படி சிக்ககனப்  

பிடித்திருப்பதற்குப் கபேர ்ணதவம். ஆசோன் அவரக்யள தன் யசோலினோ ணப மூலம்   

அறிவுகவனும் மோைிக்கத்ணத நம்முள் ணதத்து, இரை்டறக் கலக்கிறோரக்ள். அத்தணகே 

கசேல் ணதவம் ஆகும். 

னித்திய வாழ்வு: அனித்திே தூலத்ணதக் ககோை்டுள்ள நம் எை்ையமோ என்றும் அழிேோத 

னித்திே வோழ்ணவ வோழ யவை்டும் என்பயத. அத்தணகே எை்ைம் வருவதற்கோன கோரைப் 

கபோருள் நம்முள் ணவக்கப்பட்டுள்ளது. அணத அறிந்து அணடவயத மனிதனின் கடணம. இதணன 

ஆை்டவரக்ள் 

தருக்கினம் புள்ளூர்காலி ஜலம்வாழ் தஜந்நும் 

       தான்பிறந்ந வதன்கைபம முடித்து னிற்க...        (தனித் திருப்போடல்கள்)  

என்ற போடலில் மனுவின் கடணமேோக அருளுகிறோரக்ள். அத்தணகே  கோரைப் கபோருயளோ 

பலவோக விரிந்து எை்ைம்பல யகோடிே தோே்விரிந்யந மன்னும்பல உயிரக்களலோம் 

னமவோே்க்கு ஆளோக நிற்கிறது. ஆசோன் அவரக்யள பல யகோடிேோக விரிந்துள்ள நம் 

எை்ைத்ணத கனறிப்படுத்துகிறோரக்ள். அவரக்ளின் னோதயம நமக்கு யஜோதிேோக இருந்து இந்த 

துக்க உடணல நீக்கி சுக உடணலக் ணகப்பற்ற வழிகோட்டுகிறது. 

சுத்த இருதயம்: இந்த உலகத்தில் இருதேம் என்றோல் கழுத்துக் கீயழ 

கதோட்டுக் கோட்டுகின்றனர.் ஆனோல் இருதேம் என்பது கழுத்துக்கு யமயல 
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தோன் உள்ளது. அத்தணகே ரகசிேப் கபோருணள ஆசோனின் அருள் 

அமிரத்வரஷ்ிப்யப சுத்த இருதேமோக்கி இணறவன் தங்கும் இடமோக ஆக்கி 

ணவக்கிறது.  

தகால்லான் புலாபல மறுத்தாபனக் பககூை்பி 

எல்லா உயிருந் ததாழும்      ( திருக்குறள் 260) 

 

ஓர ் கமே்க்குரு பிரோணன சந்திக்கோத வணரயில் புலோணல மறுத்தோணன என்றோல் 

உை்ணும் உைணவப் பற்றிேது என்யற நோம் எை்ணுயவோம். இந்த யதகத்திற்குள்யள  

புலனுக்கும் கபோறிகளுக்கும் தணலவனோக, அதிபதிேோக உள்ள னித்திே யதகத்ணத அறிந்து 

அணடந்து வோழ்வயத புலோணல மறுத்து வோழும் யபரின்ப வோழ்க்ணக ஆகும்.  

சுபவபய அனுைவிக்கும் கர்த்தா : மனிதனுக்கு மட்டுயம சுணவணே அறிந்து அனுபவிக்க 

முடியும். ஏகனனில் மனிதனிடத்தில் மட்டுயம அணத அனுபவிக்கும் கரத்்தோ உள்ளது. புலன், 

கபோறிகளின் ரோஜோவோக உள்ளவயர சுணவணே அனுபவிப்பவர.் அந்த கரத்்தோ நம்மிடம் ஜீவனோக 

உள்ளது. இதணன ஆை்டவரக்ள் 

வாசபன யகள்வி யிருகண்வா தயபவக்கும் 

       வல்லபம யளிக்குமக் கண்யண ...  

என்று ஞோனமுணறயீடு பாடலில் அருளியுள்ளோரக்ள்.  

 

னாத உைல்: கஜேப் பழுதிலோது தனித் கதோளிரு னோதவுடல். அது தோன் அழிவில்லோத பதி.  

ஏகனனில் ஆக்கக் கூடிே கபோருள் அணனத்தும் அழியும். ஆனோல் ஆற்றலுக்கு அழிவில்ணல. 

அறியவ ஆற்றலோக உள்ளது. அதணனக் ணகக்ககோை்டு வரும் ஆசோன் அவரக்யள, அதணன 

நம்முள் புகுத்தி, சரிேோன சரிநிணலயில் நம்ணம ஏற்றி, அந்த அழிேோத பதியில் குடியேற்றி 

ணவக்கிறோரக்ள்.  

அனாகதம்: ஆறு ஆதோரங்களில் ஐந்தோவது கபோருளோக விளங்கும் அனோகதம்  கோற்றினுணடே 

ரகசிேமோக உள்ளது. இதணன அறிந்து, அதன் வல்லபங்கணள தன்னகம் ககோை்டுள்ள 

ஆசோனின் அருளால்தான், நோமும் அதணன அறிந்து அணடே முடியும். 

ைஞ்ஞாை்சரம்: பஞ்ஞோடச்ரம் தோன் எழுதோத எழுத்தோக, ஊணம எழுத்தோக, யமோன எழுத்தோக 

உள்ளது. இந்திரயலோகமும் அதற்குள் தோன் அடக்கம். இந்த பஞ்ஞோடச்ர னோமத்தின் 

இரகசிேதண்த ஓர ் கமே்க்குருபிரோனின் யவதனோைால் தான்  அறிே முடியும் என்ற 

உணரேோடலுடன் சணப இனியத நிணறயவறிேது. 

 

23-01-2022 (ஞாயிற்றுக்கிழபம) சிவகாசி சபை  

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சனம் 

 

ஞான அகவல் பாடல்:  

வந்த யவதம் வபரந்ந ையத்தினால் 

சிந்பந வீணரப்க சிக்கி தமலிந்ந னாள் 

அந்தநழுத்பத யழித்யத தயழுதிய 

எந்த னாளு தமன்றன் குரு னந்தியய  

னந்நிேோகவும், ஜீவனோகவும், னோன் எனும் ஆத்மோவோகவும், அறிவோகவும் விளங்ஙி இருப்பணத 

அணனவரும் தன்னுள் உைரந்்து அறிவு வடிவோக யவை்டும் என்பயத  அணவயின் யநோக்கமோகும்.  

எழில் பல கணலக ளிலகு கசம் மலயர... என்ற கதே்வ போடலுடன் ஜீவசயகோதரி 

லலிதோ அவரக்ள் தன் புரிதணல பகிரந்்தோரக்ள். மனம் சலிேோது னலிேோது 

இருக்க யவை்டும். உடலில் உயிர ்சலித்துக் ககோை்யட இருக்கிறது என்பணத 

ஒரு கபரியேோரக்ள் மூலம் அறிகியறோம். அவரக்ளின் னோதயம நம் உயிணர 

https://www.ytamizh.com/thirukural/kural-260/
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சலிேோமல் கோத்து இரடச்ிக்கிறது. இணதயே, போதயம மனம் போவித்தோல் 

போதுகோத்துணன இரட்சித் யதத்தியே பரமபதத்திற் யசரக்்குயம  என்று 

கமே்ம்மை ஞோனம் பாடலில் அருளப் கபற்றுள்ளது.  

ைாதம்: ஆசோனின் வோே்ணமக்குள் இரை்டற கலந்து, ஓரறிவோக நின்று, அறிே 

யவை்டிே இரகசிே னிணலயே போதம். அது மனிதனின் கநஞ்சகமோகிே னடு வீட்டில் 

புணதேலோக உள்ளது. போதம் என்பது பிள்ணளேோர ் சுழி, சிவமேம், னற்றோள், திருவடிேோக 

இருக்கிறது. 

யகாடு: யகோடு என்பது பிரோைனோகவும், தமிழோகவும், ஆைிமுத்தோகவும், ஆனி 

மஞ்சனமோகவும், கபோன்னம்பலமோகவும் உள்ளது. 

ஏடு எழுத்தாணி தவறாமலும் என் நிபனவின் முன்யன நிற்க யவண்டும் 

என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளோரக்ள். குருவின் நோதயம நம் யகோள்கணள மோற்றி அனுக்கிரகம் 

கசே்து நம்ணம வழி நடத்துகிறது. அதுயவ பஞ்ஞோடச்ரமோக, குல கதே்வமோக, கைபதிேோக 

உள்ளது. 

ைைட்ினத்தார் ைாைல்:  

மாதா உைல் சலித்தாள் 

வல்விபனயயன் கால் சலித்யதன் 

யவதாவும் பக சலித்து விைை்ாயள நாதா 

இருை்பையூர் வாழ் சிவயன 

இன்னுயமார் அன்பன கருை்பையியல வாராமல் கா 

மோதோவும் உடலும் என்பது அருஉருவோகவும், ஓணச ஒளிேோகவும் உள்ளது. பிறந்தது முதல் நோம் 

மரைத்ணத யநோக்கியே கசல்லுகியறோம் என்பணத ஆசோன் உைரத்்தி, நம் விதிணே மோற்றி, 

ஆறோவது அறிணவ அறிவித்து, பிரம்ம வித்ணதணே கற்பித்து, பிறவோணம எனும் கபரும் யபற்ணற 

அளிக்கிறோரக்ள். ஏழு திணர நீக்கி எட்டோவதோக ஒளி வடிவில் இருக்கும் இணறவணன தரிசிக்க 

ணவத்து, சோவின் திறமோகிே சோஸ்திரத்ணதயும் அறிே ணவக்கிறோரக்ள். 

உறக்கம் கடந்து விழிப்பு நிணலயில் நம்ணம உைரவ்ுடன் இேக்குகின்ற சக்தியே ஜீவனோக 

சிவனோக உள்ளது என ஜீவ சயகோதரர ்கயைசன் அவரக்ளின் பகிரத்ணலயும்;  கருவில் கதோடங்கி 

கடம் உள்ள வணர நம்ணமத் தோங்கும் இணற கபோருணள கடம் உள்ள யபோது அறிவயத கமே்வழி 

என்ற ஜீவ சயகோதரி புன்னணக அவரக்ளின் பகிரத்ணலயும் கதோடரந்்து  யதோத்திரப் போடலுடன் 

குரு பிரோனவரக்ள் அணவணே நிணறவு கசே்தோரக்ள்.  

 

23-01-2022 (ஞாயிற்றுக்கிழபம) ஆதிமான்மியம் சஜப   

~ மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பவானி மணிமாறன் 

 

எம படரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் - வாக்கியம் எண் 82: னம் மவனவி, மக்கள் மீது னாம் 

வைக்கும் அன்வப விடைா இவறைன் னம் மீது வைக்கும் அன்பு குவறைாக இருக்கும்? அழியும் 

பபாருள் மீது மட்டுவம நாம் பகாண்டுள்ள அன்பு நம்வம சிைம் ஆக்காது. சித்த மலம் அறுத்து 

சிைமாக்கும், பரசிைமாக விளங்கும் பபரிவயாரக்ளின் திருைாக்கு ஒன்வற யதாரத்்த வதடுதல் 

உவடய ஒருைவன சிைமாக்கி வைக்கும் இதுயவ "அன்வப சிைம்" என்பதோகும்  

அறுைவக சமயங்களாைன-  

1. வசைம் (சிைன்), 2. வைணைம் (விஷ்ணு), 3. பகௌமாரம் (முருகன்), 4. காணாதிபத்தியம் 

(விநாயகர)் 5. பசௌரம் (சூரியன்) 6. சாக்தம் (சக்தி).  

இதில் காணாதிபத்தியத்தில் "ஐந்து கரத்தவன ஆவன முகத்தவன" 

என அருளியிருப்பது, குருவைப் பற்றிக் கூறியிருப்பவதயாகும். அழியாத 

பபாருவளப் பற்றி அறிைதற்காக குருவின் மூலம் உண்டானவைவய 
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அறுைவக சமயங்களும். நம்மால் முடியாதவத நம்மீது கடவமயாக 

இவறைன் சுமத்த மாட்டான். பமய்யான குருவை நாம் வதடிக் பகாண்டால் 

நிசச்யம் எமபடவரத் தாண்டி, னித்திய வபரின்பப் பபருைாழ்வை 

அவடயலாம். மனிதன் இவறைவன அறிய வைண்டும் என்ற கடட்ாயக் 

கடவமவய அறியாமல் னழுை விடுபைன் பிறவிச ் சூழலில் மாடட்ிக் 

பகாள்ளும் காபீரோக இருப்பான் என அருளப்பபற்றது. 

 

காலந் நாடட்ிய காரணப்பா-பாடல் எண்-11 "கட்டியின் கரும்பானதி ருக்ணகயில்" 

என்ற பாடலுக்கு ஸ்ரீமதி லாைண்யா அவரக்ளின் புரிதல்  

கரும்பின் சுவை இனிப்பு. எடட்ிக்காயின் சுவைவயா கசப்பு. தன்வன அறிைதற்காக 

வதகம் எடுத்தவத உணராமல் எடட்ிக்காய்க்காக ஏங்கிக் பகாண்டிருக்கும் நம்வம மாற்ற, 

கருவணவயாடு கடட்ிக் கரும்பின் ஞானத்வத பமய்க்குருபிரானின் திரு னாவில் இருந்து ைரும் 

அமுத கனிரசத்வதச ்சுவைக்காமல், கசப்பிவன நாம் சுவைக்க முவனைவதவய,  

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்  

கனியிருப்பக் காய் கவரந்்தற்று   (திருக்குறள் -100) 

என ைள்ளுைர ்கூறுகின்றார.் குருபிரானாகிய மதிவய அறியாமல் விட்டவத விட்டகுவற. 

அது னீங்க பிறவிப்பிணிவய நீக்கைல்ல அழியா அருமருந்வத அளிக்கும் ஜீைபண்டிதர ்

கடட்ாயமாக வைண்டும். 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர ்அருளிய திருவாசகம்: அஜடக்கலப்பத்து ைாைல் எண்.24- 

மசழுக்க மலத் திரள நின் என்ற பாடலுக்கு ஸ்ரீமதி பூரண்ிமா அவரக்ளின் புரிதல் - சீதகளபச ்

பசந்தாமவரப் பூம்பாதம் திருைடியாகத் திகழ்கிறது. பழுத்த பழத்தில்தான் அடுத்த 

விவதக்கான வித்தானது இருக்கிறது. இந்த வித்வத அறிந்தைரக்வள அடியாரக்ள். மனம் தான் 

மாயக் கூத்தாக இருக்கிறது. அதில் அறிவை விவளவைற்றச ் பசய்யும் ைாய்வமயே 

பபரிவயாரக்ளிடமிருந்து ைருகிறது. அதுயவ பஜன்ம சாபல்யத்வத அளிக்கும். 

பபரிவயாரக்ளின் ைாய்வம ஒன்வற இவறைனிடம் நம்வம அவடக்கலமோக்கி ணவக்கும்  

ஆறாவது அறிவின் சிறப்பு - பதால்காப்பியரின் பாடலான "ஒன்றறிைதுவை" என்ற 

பாடவல சாடச்ியாக வைத்து ஆறாைதுஅறிவு இன்னது என வபசப் பபற்றது. குரு கீவதயில், 

"ஆசச்ாரியனின் அருளால், அந்த மூன்றாைது கண்ணானது திறப்பிக்கப்பட்டால், அந்த 

இவறைவன நீ படட்ப் பகல் வபால் காணலாம்". அதற்கு நாம் முதலில் நம்வமயும், நம்மிடம் 

உள்ள ஆறாைது அறிவையும், அதன் மூலம் நாம் அவடயப் வபாைது என்ன என்றும் பதரிந்து 

பகாள்ள வைண்டும் என அருளப் பபற்றது. 

பிராமணன்- உண்வமயான பூணூல் அணிைதின் இரகசியத்வதயும் அதில் அருளப்படட் 

மூலமந்திர ைாரத்்வதகளின் இரகசியத்வதயும் நாம் எப்வபாது அறிந்து உணரக்ிவறாவமா, 

அப்வபாது தான் நாம் நிஜமான சுத்த அந்தணனாய், துவிஜனாய், பிராமணனாய் ஆவைாம். 

நான்- நான் என்று பசால்லப்படுைதற்கு GENDER (ஆண்பால் பபண்பால்) இல்வல. இந்த 

அரத்்தநாரி என்ற இவற தத்துைத்வத வைத்துத்தான் திருைண்ணாமவல தீபம் ஏற்றும் சடங்கு 

நிகழ்கின்றது.  

ஆதி மான்மியம் முகப்பு- "ஒத்வத யான் மவற ஊணிய ழுத்திய உத்தி வயாைனவர ஓது 

மான்மியம்" என்பதில் "ஒத்வத ஆண்" எனும் ஆண் ஆனைரக்ளால் தான் இவதச ் பசய்ய 

முடியும். ஆணான மமய்ஞ்ஞானக் குருபவ பவண்டும் (அமுத கவலக்ஞான வபாதம்) அைரக்ள் 

சீடரக்ளின் நிவல அறிந்து அருள்ைணதவய 'ஊணிஅழுத்திய' எனக் கூறுகிறாரக்ள் 

ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம்- "ஏ னம்பர ் சவதக்கட்டிவய" என்பது, நம் 

பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate) படி நம் அவனைருக்கும் ஒரு னம்பர ்உள்ளது. 

நரனாகப் பிறந்த நாம் அவனைரும் மனிதனாக ஆைதற்கு ஒரு ைாசல் உள்ளது. 

னீதியும், அறிவும் பபாதிந்த அை்ைாசலுக்குள் பிறப்பைவன மனிதன். ஆறாைது 
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அறிவை அமானிதம். இந்த அறிவை மனிதன் பபற்றால் தான் அைன் னித்தியன். இப்படியான 

நிவல வைண்டுமா வைண்டாமா என்பதற்கு "பமய்ஞ்ஞானப் பகுப்புப் பா" பாடலில் 

ஆண்டைரக்ள், "வைதகு லசச்ிவைணுமா அல்லது னாசகா லிவயவைணுமா" எனக் வகடக்ிறாரக்ள். 

மற்றும் ைள்ளலார ்அருளிய ஆறாம் திருமுவறயில்- "கனமுவடவயாம் கட்டுவடவயாம்" என்ற 

பாடலும் சான்றாகப் பகிரப் பபற்றது. 

ஜீை சிம்மாசன பருைத்தில், உப்புப்பாண்ட உடலுக்குள் இருப்பைற்வறக் கூறி, அதில் 

அறிய வைண்டிய முக்கியமான பபாருவளயும், தைத்துக்குரிய ரகசியங்கவளக் பகாண்டு 

அவத பபறுைதற்கான ைழிமுவறகவளயும் அருளியுள்ளாரக்ள். வைதங்களில் உள்ள பல 

மந்திரங்களின் உண்வமயான பமய்ப்பபாருவளச ் பசால்ைதற்கும் வகக் பகாள்ைதற்கும் 

ஒருைரும் இல்வல. ஒருைன் அந்தஸ்வதாடு சுகவபாகமாக ைாழ்ந்தாலும் கவடசியில் அைன் 

பசல்கின்ற பகடு வகடு எப்படி பயங்கரமாக இருக்கிறது என்று பசால்லும் பசயல் உவடய திரு 

ைாக்கியங்கவள ஆதி மான்மிய ைரிகள். ைள்ளலார ்அருளிய மரணமிலாப் பபரு ைாழ்ைாகிய 

சன்மாரக்்கச ் பசயவல, அறிந்தைரக்ளாக, அறிந்து பகாண்டு இருப்பைரக்ளாக, அறிய 

இருப்பைரக்ளாக, இை்வுலகில் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கங்களாக உள்ள மக்கள், 

ஆண்டைரக்ளின் ஆசீரப்ாதத்வத அனுதினமும் பபறுபைரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள். இதவன 

என்ன காலம் இஜறவன் திருவருள் என ஆண்டைரக்ளின் திருனாமத்வதப் வபாற்றி 

குருபிரானாைரக்ள் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

27-01-2022 (வியாைக்கிைஜம) குருவார சபை ~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

வான்மதிக் மகாரல் - திருவாக்கியம் எண்: 52  

ஒருைன் னரனா, மனிதனா, வதைனா என்பது, அைரைரின் ைாய்வம பகாண்வட அறிய 

முடியும். னிவறபமாழி மாந்தர ் பபருவம னிலத்து மவற பமாழி காட்டிவிடும். நம் பசாந்த 

தாயாதி பசாத்தாகிய அமானிதபமனும் அறிவிருக்கும் தலத்வத அறிந்து ைாழ்ைதற்வக, 

ஐந்தறிவுவடய ஜீைராசிகவளவிட சிறப்பான ஆறாைது அறிவு இவறைனால் மனிதனுக்கு 

பிரத்வயகமாக ைழங்கப் பபற்றுள்ளது. 

கற்றதனால் ஆய பயமனன்மகால் வாலறிவன் 

நற்றாள் மதாைாஅா் எனின்   ( திருக்குறள் 2 ) 

னற்றாவள காணக்கூடிய கல்விவய பமய்க் கல்வி. பத்து ையதான கன்னி சவப, 

கன்னிமரியம் சூல், உத்திவயாைனக்காடு என்ற இத்திருைாக்கியங்கள் நிஜமாகக் கூடிய இடம் - 

அைரைருக்குள் பசாந்த வீடாக இருக்கிறது. அதில் குடிவயாங்ஙி ைாழக்கூடிய கல்விவய 

பமய்க்கல்வி.  

காலந் நாட்டிய காரணப்பா - பாடல் எண்: 12  

பகாபத் பதாடுமகா டுஜமபழிமகாஜல ... என்ற பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி 

லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் -  

பாவம் மசய்யாதிரு மனபம... என்று கடுபைளிசச்ித்தர ் கூறுகிறார.் பாைங்கவள 

விவளவிக்கும் வகாபமாகிய எமவன சாந்தி பசய்ைதற்வக பபரிவயாரக்ள் சஷ்டியப்தபூரத்்தி 

என்ற சடங்வக புறத்தில் எடுத்து வைத்துள்ளாரக்ள். மனிதனுக்குள் உவறந்திருக்கும் 

கலியாகிய அறியாவமவய வகாபபமனும் குணமாக, காலமாக, காலனாக உள்ளது.  காலத்வத 

வீணாக்கி  எமனின் பிடியில் சிக்கி இருக்கும் நம்வம மீட்டு, காலமற்ற இடத்தில் குடிவயற்ற ஒரு 

பமய் குருபிரானின் கருவண வைண்டும். 
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ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகப்மபருமான் அருளிய மசன்னிப்பத்து - பாடல் எண் : 

09 

ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் …  என்ற பாடலுக்கு ஜீை 

சவகாதரி பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல்:  

சுஜவமயாளி ஊபறாஜச நாற்றமமன் ஜறந்தின் 

வஜகமதரிவான் கடப்ட உலகு    (திருக்குறள் 27) 

 

ஞாலம் என்பது உலகு. ஐம்புலன்கவளக் பகாண்டு மனதின் மூலம் அனுபவிப்பது 

பாதாளமாகிய கீழுலகம்.  பவடப்புக் கடவுளாகிய "நான்"முகம் உவடய பிரம்மாவும், 

வதவைந்திரனும் ைாழக்கூடிய இடம் தன்னுலகாகிய ைான வலாகம் என்ற வமலுலகம். இதவன 

நமது பதய்ைமைரக்ள் அறிவு அறி பாடத்தில், 

னிஜனப்பும் மறப்பும் னிஜலப்பிடம் காணல் 

வானவர் ஆக மறுபிறப் மபடுப்பாய்   என்றும்,  

 

பமய்ம்மண ஞானத்தில்  

வான னாடர சாண்ட தனிஜக  

     வள்ளல் மாதவ னாயகம் 

பசாதி னாயகச ்மசம்ம லின்பதம் 

     சூை்ந்நு வானவர் பபாற்றுமமன்   என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

மண்ணுலகில் விண்ணுலவக பவடக்கும் குருபிராவன ரவஜா, தாமச குணங்களில் 

இருந்த நம்வம தடுத்தாட்பகாண்டு சாத்வீக குணமுவடயைரக்ளாக மாற்றி நம் காலம் 

வீணாகாமல் மாற்றி வைக்கிறாரக்ள். இதவன காமீல்கள் வனாக்கம் என்ற பாடலில், 

மசன்றனாட் மசன்றிட் டாலும் மசல்லுனாட் மசன்றி டாது 

னன்றுள னாபள யின்னாள் ஞானனாமளனத்பதர்ந் நுள்ளம்  என்றும்  

பதய்ைத் வதடுகூடகத்தில்,  

தஜரதனில் னரராய்த் பதான்றித் 

       தாம் மகதி அஜடயா பதாஜர 

முஜற சங்ஙார னுக்கிரகம்  

       முடித்துபம மனுவாய் மாற்றி  

விஜரபிரம்மம் அவர்மு கத்தில் 

       ஜவத்துபம பஜடத்துப் பின்னும் 

மஜறபடாத் பதவ ராக்க 

       வந்நனர் உலகுக் கம்பம   என்ற பாடலிலும் அருளிச ்பசய்துள்ளாரக்ள். 

  

மலாம்ிஜச ஏகினான் மாணடி பசர்ந்தார ்

நிலமிஜச நீடுவாை் வார ்  (திருக்குறள் 3) 

 

அவசயா னிவலயாகவும், ஓரறிைாகவும் விளங்கும் ஆசானின் னாதவம மலரக்்வகயாக 

இருக்கிறது. ஜலத்தினில் அக்கினி உருைாயும், வபாகாப்புனல் வமல் வீற்றிருக்கும் பிரம்மமுடி 

சாகாத்தவலயாகவும், ராஜ அங்ங்கமாகவும் விளங்குபைவன ஜீைனாகிய சிைம் என்பவத 

உணரத்்துைவத திருப்பபருந்துவறயாகும். 

திருஞான சம்பந்தர் அருளிய பதவாரம் திருமருகலும் 

திருசம்சங்காடட்ங்குடியும் பாடல் எண் -10 இஜலமரு பதயை காகநாளும்… 

என்ற பாடலுக்கான ஜீை சவகாதரி உமாராணி அைரக்ளின் புரிதல் :  
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மண், பபண், பபான் இைற்றின் இசவ்சயால் நம் ஜீைனில் படியும் 

மூைாவசவய குறித்து இப்பாடலில் பைற்றிவல, பாக்கு, சுண்ணாம்பு 

இவைகவள உைவமயாக வைத்து கூறப்பட்டுள்ளது. மூைாவசயானது 

கவறயாக நம்மீது படிைவத மாமருகலாக ைரும் குருபிரான் நீக்குகிறார ்

என்பவத, பதய்ைத் வதடுகூடகத்தில் ஜீைனில் கவறபடியாத பிரம்ம 

கூடகரக்ளிடம், வகாகுலரக்ள், பைற்றிவல பாக்கு வகட்பது வபான்றும், ஆனால் அைரக்ள் கவற 

படியாத பைள்வளயான பற்களுடன் இருப்பதாகவும் ைரண்வன பசய்யப் பபற்றுள்ளது. 

ஜீைவனத் தன்னில் அறிந்து அவடந்த  ஆண் குருவின் சுத்த னிவனைாகிய  பிரம்மரந்திர 

எல்வலவய திருசப்சங்காட்டங்குடியாகும். 

குரு - சீடனின் அறுபடாத பதாப்புள்பகாடியாகிய நிவனவின் ைல்லபத்வதயும், பாடவ்டயாவும், 

பதய்ைமும் முதன்முவறயாக சந்தித்த தருணத்வதயும் இத் திருப்பாடல் உணரத்்துகிறது. 

னிஜனவி லூறிய னிஜனவிது ஏமதன 

னிஜனவு மகாண்டுபின் னிஜனவிஜன பயாருற 

தனிஜக னள்ீமஜல தன்னிஜன வீசின 

னிஜனவி மதன்றுக னிவுமகாண் படாடிற்பற 

 

பபரியப்பா என்று அவழக்கப்படும் ைடலூர ்ைள்ளல் பபருமான் அைரக்ளும் திருஅருடப்ாவில் 

எனக்கும் உனக்கும் இஜசந்த  

மபாருத்தம் என்ன மபாருத்தபமா  

இந்தப் மபாருத்தம் உலகில் பிறருக்  

மகய்தும் மபாருத்த பமா      

என்று குருவுக்கும் சீடனுக்குமான உறவைக் கூறியுள்ளாரக்ள்.   

கஜலமலிந்ந தன்னாத வுடம்ஜபத் தன்னுட் காணுவபத வாதம் என்ற அழியாத கற்ப 

நிவலயிவன சீடனுக்கு ஆக்கிவைக்கும் கணபதியீசச்ரமாக ஆசான் விளங்குகிறாரக்ள் என்ற 

பகிரத்லுடன் அவையானது இனிவத நிவறவைறியது.  

 

29-01-2022 (சனிக்கிழபம) ஆதிமான்மியம் சபை  

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடியவலன் 

 

 

அமுத கபலக்ஞான யைாதம் - இரண்ைாம் காண்ைம் :  

எந்பந சுக்கிலாம் ைரனாை்டில் வாழும் னாளில்... என்ற கதே்வத் திருப்போடலுடன் 

அணவேோனது துவங்கப் கபற்றது. தந்ணதயின் எை்ைத்திலிருந்து தோயின் கருவணறக்குள் 

னுணழே ணவத்து, அழற்கோற்று, கனருக்கம், துருசு அவஸ்ணதயில் கநோந்து ககோை்டிருந்ந 

நம்ணம கோப்போற்றி, மும்மலக் கைவோயின் துேரத்திலிருதத்ு மீட்டு, இன்றளவிலும் யதோன்றோத் 

துணைேோக னின்று இரடச்ிக்கின்ற எம்மோணன கதோழுதல் கசே்யவோம். 

எமைைரடிைடு யகாைாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் : 83  

நோம் இந்த மனித யதககமடுப்பதற்கு முன் எத்தணன பிறப்புகள் எடுத்யதோம் என்பணத 

கோலக்கைக்யகோடு கதே்வமவரக்ள் இத்திருவோக்கிேத்தில் அருளியுள்ளோரக்ள். இணறவன் 

மனிதனுக்குள் அமோனிதத்ணத பணடத்து, அணத அனுபவிக்க  ஜீவ சுதந்திரத்ணதயும் ககோடுத்து, 

இன்னிலவுலகிற்கு அனுப்பி ணவத்த யனோக்கமோவது, மனிதன் யபரின்ப 

கபருவோழ்வில் குடியேறி வோழ யவை்டும் என்பதற்கோகத் தோன். இசக்சேணல, 

எமவோணதணேத் தடுக்கும் என்திறம் என்ற போடலில், குடுத்தோன் 

பரம்கபரியேோன் குறித்த கபரும் வோழ்வினுக்யக என்று அருளப் கபற்றுள்ளது. 



 

35 
 

February 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 

காலந்நாைட்ிய காரணை்ைா ைாைல் எண் : 13  

ஞீவ ரத்தினச ் கசழும்புன லோசன... என்ற போடலுக்கோன ஜீவ சயகோதரி 

லோவை்ேோ அவரக்ளின் புரிதல்:  

மனிதனின் தூலத்திற்குள் சுேம்பிரகோசமோகவும், னித்திேோனந்த பிரம்ம 

கசோரூபமோகவும், கசம்கபோருளோகவும் இருக்கும் ஜீவரத்தினமோனது கசழும் புனலோசனத்தில் 

வீற்றிருக்கிறது என்பணத யதவர ் உத்தமரோகிே ஆசோனின் னோதயம நமக்கு உைரத்்துகிறது. 

அன் னோதயம யகோவரத்ன குணடேோக இருந்து நம்ணம பிறவிசச்ூழலில் சிக்கோமல் கோத்து 

பிறவோணமேோகிே பிரசோதத்ணத அளிக்கிறது. 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் - 

அபைக்கலை்ைத்து ைாைல் எண் : 2    கவறுப்பனயவ 

கசே்யும் என் சிறுணம... என்ற போடலுக்கோன ஜீவ 

சயகோதரி பூரை்ிமோ அவரக்ளின் புரிதல் - னீதிக்கு 

மோற்றமோக மனிதன் கசே்கின்ற சிறுணமேோன 

கசேல்கணள குருபிரோன் கபோறுத்து ககோள்கிறோர ்

என்பணத, அருைகிரினோதர ் திருப்புகழ் போடலில், 

சைகசை மூை மைட்ி ைவவிபனயியல சனித்த 

தமியன் மிடியால் மயக்கமுறுயவயனா என்கிறோர.் 

கசடுகணளயே னிணறத்து, பதவி, புகழ் யபோணதேோல் 

மேங்கி இருக்கும் மோந்தரக்ளுக்கு குருபிரோன் அறிவு 

புகட்டி, அணடக்கலம் தருகிறோர ் என்பணத 

உைரத்்துவயத அணடக்கலப் பத்தோகும்.  

திருஞான சம்ைந்தர ் அருளிய யதவாரம் - ைாைல் 

எண் : 11 

நோலுங் குணலக்கமு யகோங்கு... என்ற 

போடலுக்கோன ஜீவ சயகோதரி உமோரோைி 

அவரக்ளின் புரிதல்  - கமே்ம்மைம் கமழக்கூடிே 

ஆசோனின் னோதமோனது சீடனின் உள்ளத்துள் 

உணறந்திருக்கும் சிவணன உைர கசே்கிறது. திருமருகல், திருகசங்கோட்டங்குடி, 

கைபதிஈசச்ரம் என்ற மூன்றும் - புை்ைிே உருவோக வரும் குருபிரோனின் 

ஆலவோயூற்றிலிருந்து எழும்பி வரஷ்ிக்கும் அமுததோணரணே குறிப்பதோகும்.  

ஆதி மான்மியம் - ஜீவ சிம்மாசனை் ைருவம் : ஏ மனிதயன - உன்னுணடே இந்த உப்புப் போை்ட 

உடலினுக்குள்யள ... என்ற கதே்வத் திருவசனங்களில் அருளப்பட்டிருக்கும் கபருனிணலகள்- 

மனிதனின் தூலத்திற்குள் கசோரக்்க, மத்திே, போதோளம், கதிர,் மதி, மின், பனி, அவனி, ஆகோேம் 

என்ற தத்துவ விலோசோசன னிவல முணள விணள யகோடிகளும்... மகோ னுணுகி னுணுகி னுணுகிே 

வடிவினுக்கும் அப்போல் உற்ற னுட்ப னுணுகிே வடிவில் ஒஸ்சம்சு, ஓதோமயலோதும் யவதம், 

எழுதோத எழுத்தோக  இருக்கும் மந்திரரூபிணே, ருதத்ிரோடச்ரத்ணத, வஸ்து வித்ணத, ஊனக்கை் 

ககோை்டு போரக்்க முடிேோது, அறிவுக்கை் ககோை்டுதோன் போரக்்க முடியும் என்பணதயும், 

அறிவுருவோக வரும் ஆசோனிடம் சற்போத்திரனோக வோழ்பவரக்்கு இத்தணகே கபருனிணல 

ணவப்புகள் அணனத்தும் ணகவரவோக்கப் கபறுகிறது என்பணத ஆை்டவரக்ள், னிணலகேழுங் 

கோடச்ி கணலக் கோை் கறோழுகியே... என்ற போடலில் அருளியுள்ளோரக்ள்.   

இத் கதே்வீக யதவ ரகசிேங்களோனது தூல, சூக்கும, கோரை, மகோகோரை னிணலகளோக 

மனிதனுக்குள் விளங்கிக்ககோை்டிருக்கிறது. யமலும், இணவ உடல் கடந்த 

அந்தரங்ஙத்து போணஷேோக, அப்புறத்து நிணலேோக இருப்பதோல் 

அந்தக்கிதாபு என்று ஓதுவது தோன் சரி என்று ஆை்டவரக்ள் கசேல் 

னிரூபணையேோடு தன்ணன அை்டிே மக்களுக்கு னிஜமோக்கி ணவத்தோரக்ள். 
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இன்றளவிலும் இம்கமே்ச ்கசேலோனது, ஆதி மோரக்்க னீதி அணவயில் சோரந்்த 

மக்கள் அணனவருக்கும் னிஜமோக்கப் கபறுகிறது என்ற ஆசீரப்ோதத்துடன் 

ஆசோனவரக்ள் அணவணே னிணறவு கசே்தோரக்ள். 

  

30-01-2022 (ஞாயிற்றுக்கிழபம) சிவகாசி சபை  

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுயதவன்  

 

அரண்டிடு மைத்தாருை யதசம தழிம்தைனக் கண்ைக்கினியி லிை்தைடுத்த பின். 

என்ற ஞோனமுணறயீடு போடலுடன் குரு பிரோனவரக்ள் அணவணே கதோடங்கினோரக்ள்.  

பிரம்மோவின் நோன்கு தணலேோக இருக்கும் சதுரம்ணறேோனது சரை கமலோலேத்தில் 

னின்று விளங்குகிறது என்பணத நோம் அறிவுவடிவு ஆனபிறகு தோன் அறிே முடியும். 

மூலத்திருந்த முதல் ஞோன மூரத்்திேரோக அவரவருக்குள் வழிகோட்டும் கபோருளோக இருக்கும் 

பதிேோகிே இணற கபருளோனது பசுவோகிே ஜீவயனோடு யசரும் யபோது பசுபதிேோகி பிறவோணம 

அணடகிறது. இப் கபருனிணலயில் நம்ணம ஆக்கி ணவக்கும் கமே்க் குருகபருமோணன யதடி 

அணடவயத மனுவின் தணலேோே கடணம என்று யவதம் கூறுகிறது இசக்சேணலயே  

னீைாழி உலகில் எனக்தகன்று விதித்திருந்நு  

         னீதியுைன் எபனயாண்ை குருைரன் தாள் காை்ைாய்  

என்ற போடல் உைரத்்துகிறது. னீதிகேனும் கபோருளோனவன் மனு என்பணத உைரத்்தி 

அறிேோணமணே அகற்றி அறிவுவடிவோக மோற்ற ஒரு கமே்குருபிரோன் யவை்டும். அவரக்ளின் 

வோே்ணம நம்முள் இருக்கும் சிவன் எனும் வோடோத தீபத்ணத ஏற்றி ணவத்துவிடும். அதன் பிறகு 

உன்னுள் அறியவ ஆசோனோக னின்று வழிகோட்டும் என்பணதயே துை்புரவாக உன்னுள் 

துலக்கும் ஆசாபனை் யைாற்றி என்று யவதத்தில் அருளப் கபற்றுள்ளது. கருப்ணப கூடி கலந்த 

விணனத் கதோடரோகிே நம்ணம ஒரு கமே் குருபிரோன் தனது அருளோல் அணர கநோடிக்குள் 

கோட்டும் விஸ்வரூப தரிசணனணே நம் விணனேோனது அறிே விடோமல் தடுக்கிறது. விணன 

தீரக்்கும் ஆசோனின் னோதயம  நம் விணனணே நீக்கி சிந்ணத கதளிவித்து பரமபத நித்திே 

வோழ்வில் குடியேற்றி ணவக்கும். 

 

திருமதி சுமதி அக்கோ அவரக்ளின் புரிதல் - அரியருள் வருகும் அருமபற விதியயான்...என்ற 

குருமைிமோணல போடலுடன் கதோடங்கினோரக்ள். கு எனும் அறிேோணம இருணள நீக்கி ரு எனும் 

அறிவுப் பிரகோசத்தில் நம்ணம ஆக்கி ணவக்கும் இணறசக்தியின் வல்லபமும் மோனிடரூபமும் 

தோங்கி வரும் குருபிரோணன வைங்குவயத யதோத்திரம். 

குருவின் சிறை்பு: குருயவ போதம்-சிவன்-நந்தி-அறிவு. குரு போரக்்க யகோடி நன்ணம. ஜீவன் 

குடியேறிேதன் அணடேோளமோகிே மூசச்ும் சத்தமுமோகிே நமது வோழ்நோளோனது 

ஐம்புலன்களின் வழிேோக வீைோகிறது. இணதயே புலன் வழி ைற்றியயாடி யைாக்கிதயன் 

வயபததயல்லாம்...என்ற போடலில் கூறியுள்ளோரக்ள். ஆசோனின் திருனோவிலிருந்து வரும் 

அமுத வரஷ்ிப்போன தீரத்்தயம,-வீைோகும் வோழ்நோளோகிே நம் போவத்ணத நீக்கும். குரு கபருமோன் 

அவரக்ள் னோ ககோை்டு நம்ணம ஆளும் நோயள நமக்கு நல்ல நோளோக இருக்கிறது. 

ஜீவ சயகோதரர ்ரிஷி அவரக்ளின் புரிதல்- 

மனுவின் கைபம: மனுவின் கடணமேோகிே கமே்ணே உைர முதலில் கபோே்ணே நோம் 

உைரத்ல் யவை்டும். வந்த யவதங்கள் அணனத்தும் இணதயே கூறுகிறது. இது யபோல் நம் 

அறிணவ அறிே நமக்கு மனமோனது யவை்டும். ஞோனிகளும் போரவோன்களும் பல 

இன்னல்கணளயும் கடந்து இந்த கமே்ணே கசேலோக்க வந்தது யபோல், 

கமே்வழி ஆை்டவரக்ளும் மறலி பகதீண்ைா சாபல ஆண்ைவர்கள் 

தமய்மதம் என்பணத உருவோக்கினோரக்ள் நரனிலிருந்து மனிதனோே் மோறி 

யதவப்பிறப்பில் பிறந்தோல் மட்டுயம எமன் பிடியிலிருந்து தப்ப முடியும். 
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ஜீவ சயகோதரி சரூபோ அவரக்ளின் புரிதல் - வண்ணயமனியும் தைான்னிறம் 

மின்னயவ என்ற போடலில் - வை்ையமனி என்பது அங்கமோக, ஆறு 

ஆதோரங்களோகவும், கபோன் என்பது அறிவோகவும் உள்ளது. மனமோனது 

கபோன்னோகிே அறிவோக மோறினோல் நற்கதியும், புகழும், கீரத்்தியும் நமக்கு 

கிட்டும். கரிசல் எனும் கனிமப் கபோருளோகிே தங்கத்தின் நிறம் கருப்பு. 

கோலகோலமோக நம்ணம கோக்கும் அறிவோகிே கோருை்ேமும் கருப்பு நிறயம, கசை்பகமலர ்

சீரம்ைம் கபோங்கிடும் என்பது வோடோத அறிவின் மைம் கமழும் கசேலோகும். கசல்வச ்சீர ்னபி 

என்ற அமோனிதமோகிே அறிவின் மைமோனது, மனணத ஒருநிணலப்படுத்தி கமே் உைரண்வப் 

கபறும் யபோதுதோன் கதரியும். வை்ைம், வோசணன, ஓணசேோவும் குருபிரோனின் னோவிலிருந்து 

வரும் அமுத கமோழிேோக, அறிவு வடிவோக, கூரிே இருள் வஸ்த்துவோக இருக்கிறது. அை்ைல் 

எனும் அனந்தர ்குலத் தந்ணதேோகிே குருணவ விட யமலோனது இவ்வுலகில் ஏதுமில்ணல. 

ஜீவ சயகோதரர ்கசோரை்மதி அவரக்ளின் புரிதல் – அனுைவம் - மனிதன் எத்தணன ஆை்டுகள் 

வோழ்ந்தோலும், தன்னுணடே அடுத்த தணலமுணறக்கு விட்டுசக்சல்வது தன் அனுபவத்ணத மட்டும் 

தோன். மனம் அறிவோக மோறுவது அனுபவமோகும். அப்படி ஒரு அனுபவத்ணதயே குருபிரோன் 

நமக்கு கசோத்தோகத் தருகிறோரக்ள். குருவோனவர ் நம்ணம யேோகத்தில் 

பழக்குவதும்,யபசணவப்பதும் அனுபவத்ணதப் கபறயவ.வோே் திறந்து ஆலம் கோட்டுவது என்பது 

ஒரு கமே்குரு பிரோன் தன் திருவோே் திறந்து நம்மிடம் உள்ள ஆலமோகிே உலகத்ணதக் கோட்டும் 

கசேல். அவரக்ளின் திருனோவிலிருந்து வரும் கபோன் கமோழிகணளக் யகட்டு நோம் 

யதவப்பிறப்பில் பிறப்பயத சிவோனுபவமோகும். 

ஜீவ சயகோதரி கசஜிதோவின் அவரக்ளின் புரிதல் - யகாைாயிதக்கூர்- 26-வது வாக்கியம்-

இணறவன் மனுக்களுக்கு வேது தந்நதின் பிரயேோசனமோகிேது-கமே்ப்போலறிேயவ. என்பது 

கதே்வ திருவோக்கு. இணதயே பத்திேத்திடத்தில் தன்னிபல கண்டுணரும் தமய்ஞ்ஞான 

னாள் என்ற போடலிலும், அறிவு அறி போடத்தில் தைாய்ை்தைாருை் ைாயைான் தமய்ை்தைாருள் 

யமவான் என்ற போடலிலும், கமே்யுைரத்ல் பற்றி பல னிணலகளில் கூறியுள்ளோரக்ள். பழகப் 

பழக போலும் புளிக்கும் என்பது, போலோனது மிகவும் சீக்கிரமோக ககட்டுப்யபோகும். அதிலிருந்து 

வரும் கநே்யேோ ககடோமல் நீை்ட நோடக்ள் இருக்கும். இயதயபோல் நோம் ஒரு கமே் குருபிரோனிடம் 

யசரந்்தோல், போலிலிருந்து வரும் கநே் யபோன்று அழிேோமல் இருக்கலோம். 

ைாலுக்குள் யமாபரவிைை்துயைால் - ைதம்  

ைார்த்துக்க பைந்நு தனய் யாக்கும்சஞ்ஞீவி  

என்ற ஆனந்நக் களிப்பு போடலுடன் குருபிரோனவரக்ள் அணவணே நிணறவு கசே்தோரக்ள். 

 

30-01-2022 (ஞாயிற்றுக்கிழபம) சத்துவாசச்ாரி சபை   

~ ததாகுை்பு: ஸ்ரீ. பார்த்திபன் 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் சத்துைாசச்ாரி காபணாளிக் காட்சியில் ஜீை சவகாதரர ்

பகௌதம் அைரக்ளின் சவப குறிப்புகள்.  

னற்றாள்:  

கற்றதனால் ஆய பயமனன் மகால் வாலறிவன்  

னற்றாள் மதாைாஅர ்எனின்    (திருக்குறள் :2) 

 

பமய் ஆசானிடம் கற்றதின் பயன் னற்றாவள கண்டு பதாழுைதாகும். னற்றாளாக 

வீற்றிருப்பைரக்வள குருபபருமான் என்பவத, 

னற்று ஜணற்றாள் சித்தரிக்கு ரத்திமபற்ற  

முத்திஜரக்கூ டஸ்தரட்ண பரபற பமடியா     என்று 

ஆடலங்ஙன்னி பாடலிலும், 
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மசாற்றுஜண பவதியன்..... 

நற்றுஜண யாவது நமசச்ி வாயபவ   என்று வதைாரம் பாடலிலும் சாடச்ி 

கூறுகிறாரக்ள். 

மசய்யாமல் மசய்த உதவிக்கு ஜவயகமும்  

வானகமும் ஆற்றல் அரிது.    (திருக்குறள் :101) 

 

தம் பசாந்ந அங்ங அவையங்களினால் கூட உதை முடியாத எல்வலயில், அரூபத்தில் 

ைந்நு பசய்யாமல் பசய்து உதைக்கூடிய பபாருவள னற்றாளாக விளங்ஙுகிறது. எமன்பதி கடந்நு 

வீர குன்வறறி ைாழ ைந்த னம்வம ைாழவிடாமல் தடுக்கும் அசுரனாகிய மனவத குருபிரான் 

வைல் பகாண்டு ஒரு னிவலப்படுத்தி அறிைாக 

மாற்றி வைக்கிறாரக்ள். இசப்சயவல வசாடச 

னிவல பாடலில்,  

அண்டிபய பமானங் மஙாண்டங் ஙண்டிபய  

     அறித்து வாரத்தில்  

ஒண்டிமயா ரும்மன மாகவு ஜறத்திட ்

     படாதும் முஜறயாபம …  என்று அருளப் 

பபற்றுள்ளது.  

ஐம்புல னுகரச்ச்ியிவலவய வீழும் மனவத 

சிதற விடாமல் ஆசான் காட்டிய ைழியில் ஒண்டி 

ஒரு மனமாய் னிவலப்பவத பிரம்ம வித்வத 

பசயலாகும். ஆசான் நம் மீது இரக்கம் பகாண்டு 

உள்ளமாகிய மகா மகசூக்கான இருதயத்தில் 

னற்றாவள காட்டி பழக்கி வைத்து வீணாக்கிய 

காலத்வத மீட்டுத் தருகிறாரக்ள்.  

பபானனாள் மீண்டங் பஙறும் 

       பபரின்ப வடிவம் மபற்று 

ஊனங்ஙள் ளஜனத்தும் பதய்ந்நு  

       உன்புகை் வானம் பாயும். 

 

மகாழுமுஜனயாம் கதிர் முஜனயி லாடும் பாதம் என்ற குரு முறாதி பாடலில், 

கதிரம்ுவன என்பது ஆசானின் ஓர ்எழுத்து மாத்திவரக் வகாலாக உள்ளது. வகாடி என்பதற்கு 

அறிவு, புதிது, இவறைன் என்ற பல பபாருள் உண்டு. புதியைனாகிய இவறைன் சகல 

உயிரக்ளிலும் னான் என்ற பபாருளாக உள்ளான் என்பவத அறியக்கூடிய அறிவு 

மனிதனிடத்தில் மட்டுவம உள்ளது.  

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதபல ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்ஜதயும் பபாதகத்ஜதயும் 

அசட்ஜட பண்ணுகிறார்கள்      (நீதிபமாழி  - வபபிள்) 

பயம் வதான்றும் வபாது மட்டுவம பக்தி உருைாகிறது. மனம் னழுகும் வபாது 

பிறவிப்பிணிக்குள் மாட்டிக் பகாள்கிவறாம். ஆசாவன நம்பி அைரக்ளின் ைாய்வமக்குள் 

ஆகினால், பிறைாவமயாகிய வபரின்ப ைாழ்வில் னம்வம குடிவயற்றி சிரஞ்ஞீவியாக ைாழ 

வைப்பாரக்ள்.  

பிள்வளயார ் சுழியாகிய "உ" என்பது பஞ்ஞாடச்ரமாகவும், ஏகாடச்ரமாகவும், அலீப், 

லாம், மீம் ஆகவும் விளங்ஙுகிறது. சரை்த்திலும் னின்று ஆடும் குஞ்ஞித பாதத்வத ஏழ்னிவலக் 

கம்பமாய் மூன்றுலகத்திலும் ஊடுருவி னிற்கும் அத் திருப்பாதத்வதவய னற்றாள் 

என்கிறாரக்ள். 
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ஏழ்னிவலக் கம்பம் என்பது அமானிதமாகவும், அறிைாகவும் உள்ளது. மூன்றுலகம் 

என்பது பசாரக்்கம், மத்தியம், பாதாளமாக உள்ளது. அறிவின் ைழி ைாழ்ைது பசாரக்்கம் என்றும் 

மனதின் ைழி வீழ்ைது பாதாளம் என்றும் வைதத்தில் அருளப் பபற்றுள்ளது. ஊவம எழுத்தாகிய 

னற்றாவள நம் இதயாசனத்திற்குள் கற்பிப்பைவர தூலத்திலிருக்கும்வபாது பபரிவயார,் 

ஆன்வறார,் பசம்மல், குருபிரான், ஞானி என்ற எத்திற னாமங்ஙவளாடு அவழத்தாலும், வதகம் 

மவறந்நப்பின் அைரக்வளத்தான் பதய்ைம் என்று உலகம் பகாண்டாடுகிறது.  

ஐவழி விஜளவின் அப்பா லாகிய 

மசய்வழி காடட்ி உய்வழி கூட்டும் 

மமய்வழி ஒன்பற வாழியிவ் வழிபய.  

 

பமய்ைழியாகிய ஆதி மாரக்்க னீதி ைழியில் நம்வம ைழி நடத்தி வபரின்ப பபருைாழ்வில் 

ஆக்கியும், ஆக்கிக் பகாண்டும் இருக்கும் நம் குருபிரானின் பாதம் வபாற்றி பணிவைாம். 

 

இஜச வகுப்புகள் ~ ததாகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுயதவன் 

 

09-01-2022 ஞாயிற்றுக் கிைஜம இஜச வகுப்பு 

 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா 

பவத பவதிய னாதபு ராதன  

பாத பமவும்ப ருவமமய்ச ்சாஜலயில்  

சூது வாதுங்ஜங சூை்ந்நக லியுகம்  

ஓதி பயாடியு கம்புரண் டானபத 

 

ஆவ னவான காலம ஜனத்துபம  

பசாப னசச்ாஜல வந்நுதி ரண்டன  

ஆவ னக்குடி யானஅ னந்நர்க்பக  

பபாமவ னக்கலி காலம்மபாடிந்நபத  

 

என்ற பாடல்கள்   தாளத்துடன் பாடுைதற்குப் பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது. 

 

23-01-2022 ஞாயிற்றுக் கிைஜம இஜச வகுப்பு 

 

பூங்ஙிளிக் கண்ணி 

ஆதி பரமகுரு ஐயன்றி ருப்பாதம்  

ஓதி யடிபணிந்து வரப்பதுவகள் பூங்ஙிளிவய 

 

அை்ைலில் வதயிப தாத்துசிபத் தானஇல்வம  

பமய்யிலறிந்நைரக்்கு விண்காப்புப் பூங்ஙிளிவய 

 

முத்திபய னுனடன மூலமணிப் பதத்வதச ் 

சித்தமறிந்நபசயல் பஜயமைரக்்குப் பூங்ஙிளிவய 

என்ற பாடல்கள் தாளத்துடன் பாடுைதற்குப் பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது. 
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30-01-2022 ஞாயிற்றுக் கிைஜம இஜச வகுப்பு 

 

 

பூரணப் புஜதயல் 

காப்பு 

பனருஜரதம் பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹுமா பனாடும்  

     னிர்ரஹீமமன் றிலங்ஙும்பரி பூரணமிங் ஙுஜரக்கத்  

திருமஜறபயான் யாமகௌதல் லஅலமமன வஜைத்த  

      தீரமுள்ள தீன்முஜகய தீன்பாதம் பணிந்நு …    என்ற பாடலும்  

 

சிரம்மபருந் நுஜறவளரும் - பவகாச ் 

சீர்பாத கமலமமன் சிரசில்ஜவத்பத 

இருஜமமுத் தாபமமல்லாம் - பபாக்கி 

இஜதயம் கடல் பபால்விரிந் நுதயஞ்மஞய்ய 

இஜறவபன யறிவாமனன்ற - அசச்ரமூன்  

றிருத்திமய மக்கறிய ஜவத்தவரத 

குருமலரடி வணங்ஙி - இஜறதூதர்  

குலனரு ளாரணப் பலன்ஜகவர 

இறுதினாள் வரும்கசப்புக் - மகாடுமரண  

மிஜவயணு வுமணுகா வாை்வீமரன்பற …   என்ற பாடல்களும் தாளத்துடன் 

பாடுைதற்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பபற்றது. 
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2022 ஜனவரி மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

ஜோன்சி ரோைி 

நோகமைி 

அருைோ 

லலிதோ 

அணுஷோ 

சோந்நினி 

கசல்லம்மோ 

புன்னணக 

இன்பலதோ 

கல்ேோைி 

ஸ்ரீமோ மகிமோ 

சபிதோ 

விமலோ 

மஞ்சுளோ 

கயைஷ்வரன் 

தோயமோதரன்  

பழனிகுமோர ்

கோரத்்தியகேன். சிவகோசி 

பழனியவல் 

சீனிவோசன். கோஞ்ஞிபுரம் 

ஜீவோ. கோஞ்ஞிபுரம் 

போரத்்திபன் 

மயகஷ். மதுணர 

திேோகரோஜன் 

மோதவன் 

அருை் கம்பரோஜன் 

கிரகதுணர 

குமயரசன் 

ரோஜமயகஷ் 

தனரோஜ் 

மஞ்சுநோதன் 

வடியவலன் 

சபரிஷ் 

கோரத்்தியகேன்.ஆவடி 

போஸ்கர ்

கவங்ஙயடசன் 

கிரிதரன் 

போலோஜி. சிவகோசி 

கயைசன் 

யகோபி 

ஜீவோனந்நம். சிவகோசி 

சுந்தர ்

ககௌதம் 

மைிவை்ைன் 

பூஷன் போலோஜி 

சிவகோசி (Deposit)  

 

 

 

AMNA அறக்கடட்வளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்முள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 

கணக்கில் அனுப்புமாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாள்கிவறாம். 
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